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AF
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Tjugu år äro förflutna sedan Asa-barden nedlade till hvila

sitt ärekrönta hufvud, lika skuggadt af lager och eklöf. Det

slägte, som sedan inträdt pä lifvets vexlande tummelplats, kän-

ner hans tykte, vördar hans namn; men huru mänga hafva läst

hans skrifter, hafva beundrat denna mäktiga andes skapelser, en-

sama i sitt slag? Och likväl gifves ingen mera rent fosterländsk

skald, ingen mer svensk hland svenske, än Ling, hos hvilken

gudalära, sagominnen, kämpa-idrotter, naturmålningar, seder, kän-

slor, språk, bilder, allt är så ursprungligen nordiskt, att intet

spär af främmande inflytelse, vare sig frän de gamle eller de

nyare, låter sig deri uppspana. Detta Nordens stora drapa (ty

hans episka och lyriska dikter, anslagna i samma grundton, bilda

en enda stor skald-skapelse) är ej ensamt en källa till njutning

för vitterhetens vänner, för läsare i allmänhet. De, som tvifla,

att konstnären, liksom diktaren, kan derur hemta djupa ingif-

velser, betrakte Fogelbergs gudar och Qvarnströms Iduna, eller

Sandbergs valkyrior, och Wahlboms teckningar till Asarne.

Denna diktverld ligger dock för nutiden som en sluten bok;

den är knapt tillgänglig; de strödda delar deraf, som för en

följd af år sedan utkommo, äro spridda och blifva alltmer säll-

synta. Lings skaldskap tillhör redan tillräckligt det förflutna,

för att vara för de flesta bland oss nytt. Eller hvad kan min-

dre likna dagens frågor, stundens vitterhet, än Lings dikter?

Annu finnas dock troligtvis hjertan, som skulle klappa vid läs-

ningen af hans höga siare-ingifvelser, vid hans storartade teck-

ning af fornålderns sagokämpar och mannarön, och som ville

lyssna till nordmannaharpans slag, dä den gamle barden qväder
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»Om ätten, som drog till den väldiga Norden

Och lärde oss runor och visdom och sårig.»

Man har derför trott sig göra vitterhetens vänner ett nöje

med att bereda ett urval af Lings samlade dikter, följande der-

vid de antydningar, han sjelf lemnat. Det hufvudsakligaste af

denna samling kommer att utgöras af Asarne^ Agne^ Tirfing

och Lyriska dikter, h vartill torde böra läggas Eddornas sinne-

bildslära, såsom klav, i flera fall, till hans episka skaldestycken.

^ I fall företaget vinner en större uppmuntran, är man sinnad att

tillika utgifva de snillrika teckningar, till åtskilliga sånger af

Asarne, som Wahlbom förärat åt Asa-skalden, och som ännu

förde flesta konstvänner äro okända. Det deltagande, som denna

samling röner af allmänheten, må jemväl bestämma huruvida

den skall följas af ett urval bland skaldens talrika dramatiska

stycken.

/ Lings närmaste anhöriga, som anförtrott utgifvandet ät en

bland familjens gamla vänner, herr boktryckaren Westrell, hafva

anmodat undertecknad att lemna ett företal. Ofvertygad, att

Lings skrifter ej tarfva något förespråk, tror sig undertecknad

bäst motsvara det dyrbara förtroendet, då han lemnar en kort

skildring af den oförgätlige skaldens och medborgarens verksam-

het, sådan dessa raders författare kunnat uppfatta den under ett

mer än tjugeårigt vänskapligt umgänge, hvarmed han af den

hädangängne hedrades, och hvilket slutligen öfvergick till ett nä-

stan dagligt, akademiskt kamratskap. Teckningen af en enkel,

storartad karakter, såsom Lings, kan vara kortfattad, och be-

höfver ingen konstgjord färgläggning, eller lånta prydnader.

Lings skaldelif och medborgare-verksamhet hafva genomgått

en längre och härdare skola af pröfningar och försakelser, än

måhända någon annans i värt land. Begäfvad med en eldsjäl,

med ovanliga anlag för vitterheten och för samhällets tjenst, hade

han hunnit mannaåldern Under kamp för dagligt bröd, ofta det

knappaste, och ägde, ännu trettiärig, ingen utsigt att verkliggöra

' någon af de drömmar, om ära och fosterländskt gagn, för hvilka,
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såsom en inre röst tillhviskade honom, han kände sig vara skapad,

och hvilkas fördröjda besannande ej lemnade honom någon ro.

I sin späda barndom fader- och moderlös *), — af sin fader ägde

han intet minne, af sin moder erinrade han sig föga mer, än

dödspsalmens toner vid hennes graf,— utbytte han tidigt fäderne-

hemmet, som öfvertagils af hans stjuffader, hvilken ville upp-

fostra honom till prest**), emot Wexiö lärosäte, hvilket han åter

snart nödgades lemna, till följd af en ungdomsförseelse, hvars

ansvar han hellre ensam bar, än han uppgaf de skyldigare del-

tagarne. Detta var den första brytningen i hans lif, rikt på om-

skiften. Sjuttonårig, utan stöd och hjelp kringirrande, stämde

han första gängen sin lyra till en klagan, i Lidners tonart, men
hvari några drag röja hans egna skaplynne. Ett par strofer

deraf mä anföras:

Nattliga töcknar min himmel kringhöljt,

Aldrig, 0 aldrig han dagasf

Våg uppå våg nu min julle förföljt,

Redlös af stormar han jagas.

O, hvilket hafstroll, som reser sig der, ^

Kastar min julle från skär emot skär.

Ve mig! min köl det nu bryter.

Ve, blott en planka mig usle nu bär.

Ensam på henne jag flyter.

Hör, der på hafsblicket, fjerran min syn.

Stojande seglare vagga.

Hamnen de hunnit, och högt emot skyn

Sväfvar dess gullväfda flagga.

*) Ling föddes den 15 November 1776 på Ljunga kyrkoherde-boställe i

Småland, der fadern var kyrkoherde. Den yngste bland sex syskon, blef han

vid två års ålder faderlös. Farfadern var en Carolin. Slägten säges härstamma

från Lifland. "

Att förhållandet dem emellan var godt, till och med hjertligt, synes

af bref från Ling, som sänder stjuffadern (hvars namn var Petterson) sitt första

vittra försök, med dessa ord: »Följande lilla arbete har jag vågat tillegna en

far, hvilken jag är skyldig allt, — moraliter dictum. O, en ringa ersättning!

Jag finner mina förbindelser emot den, som danat min framtid, icke äga någon

gräns. Huru skulle jag då kunna afbörda dem?»



M

Simmande jag denna bergsklyfta när,

Ropar O nej!... ingen hjelp jag dock får,

Himmel och jord mig förskjuter!

Osedd af Allmakten föll denna tär.

Ohörd den suck som jag gjuter !w

Förvist frän Wexiö, begaf han sig till fots till Lund, der

han inskrefs som student; men vandrade, man känner ej af

hvad anledning, inom en månad derefter till Upsala, vid hvars

högskola han jemväl upptogs bland de studerande *).
.
Sedan vi-

stades han någon tid i Stockholm, der han gaf undervisning i

ett enskilt hus, och tillika var anstäld i något embetsverk, hvar-

om han skrifver till stjufTadren: »Jag är engagerad vid samma
verk, som bror Carl» — hvilket nämner han icke. Han berät-

tar vidare, att han öfversatte stycken för den Kongliga Teatern;

att Styrelsen visade honom förtroende, och att en af honom för-

fattad pjes blifvit antagen till spelning, ehuru uppförandet upp-

skjutits, emedan ett annat stycke, behandlande nära samma äm-

ne (Negm'slafvarne) mellankommit. Han var dessutom syssel-

satt med ett sorgspel i fem akter. J)ä likväl hans tid var sä

upptagen af »tre sjelfsväldiga pojkar» (hans lärjungar), och af den

undervisning i främmande språk, som han, för bättre utkomst,

lemnade ät unga handelsbokhällare, att han endast ägde sönda-

garne lediga för eget arbete, hade han för afsigt att bosätta

sig pä landet, och der, i stillhet med sina böcker, skrifva för

teatern, hvarigenom han hoppades kunna förtjena tvåhundrade

riksdaler årligen, som han ansåg tillräckligt iör ett lugnt och

oberoende lif, om han inhyrde sig i någon prestgärd. Hans

helsa fordrade äfven landtluft. »Mitt bröst har olyckligtvis ingått

i det hektiska systemet», skrifver han. Het var efter en svär

förkylning, som han ådragit sig i »sjönöd». Af hvad orsak denna

plan ej gick i verkställighet, är oss obekant. Brefvet är skrifvet

1797 ,
dä Ling var tjuguett är, och såsom myndig sjelf kunde

bestämma sin bana. I stället att bosätta sig pä landet och arbeta

för teatern, begaf han sig, drifven af en inre oro och liksom

*) Han iiiskrcfs som studcut i Lund den 28 Mars och i Upsala den 2

Maj 1703.
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sökande någon ännu icke funnen bestämmelse, till Köpenhamn,

der han fortsatte sina studier, och deltog, såsom beväpnad stu-

dent, i stadens försvar emot engelska flottan*). Derifrän fort-

satte han sina irrfärder till Tyskland, Frankrike och England.

Om denna tioåriga Odyssé, som han kallade sitt lifs sagoålder,

lemnade han aldrig vidare upplysning, än att han derunder oaf-

brutet kämpat med fattigdom och försakelser, hvarom man har

svårt att göra sig föreställning, försökande alla utvägar att vinna

sitt bröd, slutligen genom antagande af krigstjenst. Han till-

bragte några är under vapen, dels i preussiska hären, dels i

Gondé’s armé. Verser, författade pä danska, tyska och fransy-

ska, ådagalade, att han öfvade pennan lika väl som svärdet.

Bland de mest karakteristiska af dessa försök är en grafskrift

öfver franska republiken, hvars skarpa ton säkert vann bifall
o

bland Gondé^s krigare. Återkommen till Köpenhamn, försörjde

han sig med att undervisa i tyska, fransyska och engelska**),

till dess han, år 1806 , utnämdes till fäktmästare i Lund, då hans

egentliga, för fäderneslandet sä gagnerika bana började.

Dessa tio är hade dock icke varit för honom förlorade.

Tvertom gjorde de honom till hvad han blef, både som menni-

ska, medborgare och skald. NÖd, strid, sjukdom och vistelse i

främmande länder, allt hade i Försynens hand varit medel till

hans stundande lycka och ära. Född med ett trotsigt lynne, en

okuflig vilja, förutan hvilken han ej mäktat genomdrifva de stora

verk, som han utförde, behöfde han luttringen af den skärseld,

han genomgått, på det att sjelfviskhetens slagg skulle bort-

sofras och endast den ädla metallen återstå. Den öfversjudande

kraften hade behÖft att, liksom hos förfädren, wpressas mellan

sköldar.» Han anade ej, då han öfvade handgreppen med främ-

*} I matrikeln finnes han inskrifven såsom 81, andra kompaniet, Peter

Lingh, Philolog. Uppgiften att han skulle deltagit i striden på de danska

blockskeppen den 2 April 1801 beriktigas af en bland hans ungdomsvänner, Dan-

ska Konferens-Rådet Werlauff, med den upplysning, att nämda kompani icke

tjenstgjorde der.

**) Af efterlemnade papper synes, att han förberedt utgifvandet af gram-

matiska arbeten, icke blott på de nämda språken, utan äfven en Spansh

Språklära.
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mande vapen, att denna kännedom skulle blifva för honom af

oberäknelig nytta, när han senare uttänkte de grunder för va-

penförtng, hvarigenom han skulle komma att öfva inflytande på

den fosterländska härens daning. Ännu mindre kunde han förutse,

att en under hans svåraste fattigdom ådragen förkylning, som

föranledde en åkomma i högra armen, hvilken under hans se-

naste vistande i Köpenhamn hotade med armens förlamning,

skulle gifva första anledningen till hans upptäckt af sjukgymnasti-

ken och hans öfverlägsenhet i fäktkonsten. Sedan vanliga läke-

medel emot förlamningen blifvit försökta, vaknade hos honom

den tanke, att återställa det domnade lifvet genom stark ^an-

strängning, såsom fäktning med florett. De berömdaste fäktare

i Köpenhamn på denna tid voro emigranter, af hvilka Condé’s

här utgjorts *). De emottogo den sjuke som en gammal vapen-

broder, och täflade i att lemna honom undervisning. Ehuru ut-

märkta fäktare, sägo de snart i lärjungen en öfverman. Med
ryktet derom kallades Ling till den ledigbUfna fäktmästaretjensten

i Lund. Men vistandet i Köpenhamn bestämde icke blott hans

borgerliga, utan äfven hans vittra bana. Det var nemligen der,

och just vid denna tid, som kärleken till Nordens fornälder och

nordisk gudalära, saga och säng, ätervaknade med ungdomlig

förtjusning. I spetsen för rörelsen gingo Oehlenschläger, Grundt-

vig, Finn Magnusen, följda af de flesta då uppväxande unga

vitterhetsidkare. Ling hänfördes deraf, och medborgare lika myc-

ket som skald emotsåg han med lågande förhoppning den dag,

då icke blott dikt och konst, utan forn-nordisk tro och kraft

skulle läras i förfädrens skola, hvilken stora tankes förverkligande

han frän detta ögonblick ansåg såsom sin lefnads uppgift, hvaråt

han egnade hvarje stund af sitt kraftfulla, verksamma lif. Hans

sköna dröm var Nordens pånyttfödelse i vitter och sedlig mening.

Kraften till en sådan föryngring kunde, enligt hans tanke, endast

hemtas ur fädrens skrifter. Det var så han förstod sagan om
Idunas äplen.

Hans yttre ställning föranledde riktningen af hans verksam-

het först åt det praktiska, för återväckandet af nordisk mandom

,

'') Montrichard och Beurnier.
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helsa och styrka. Det var i Lund som han uttänkte första grun-

derna af sitt system för fäktning och gymnastik: läran om va-

penföring och bajonett-fäktning ä ena sidan, samt frisk- och

sjuk-gymnastik å den andra. Han föresäg, af hvilken stor bety-

delse det blefve för fäderneslandet, att det uppväxande slägtet

stärktes genom kroppens harmoniska utbildning, och att, pä sam-

ma gång, vapenföringen icke längre öfvades blindvis, med ensamt

den rå kraften till mätare, utan hvilade på vetenskapliga grun-

der och upphöjdes till konstfärdighet, hvarigenom äfven den sva-

gare, genom bildningens öfverlägsenhet, kan blifva den starkares

besegrare. Vid trettio års ålder hade han utstakat grunderna

till denna dubhel-vetenskap
,
pä hvars allt fullkomligare utbildning

han aldrig tröttnade att arheta. Hans befattning i det allmänna

inskränkte sig till den af fäktmästare i Lund och på Carlberg,

samt grundläggare och föreståndare af Gymnastiska Central-insti-

tutet 1 Stockholm, hvarifrän sedan så mänga skickliga lärjungar

utgått icke blott öfver hela fäderneslandet, utan jemväl till främ-

mande länder, äfven pä andra sidan om Atlantiska hafvet. Ge-

nom djupt anatomiskt studium har han först af alla nyare ut-

bildat gymnastiken till vetenskap och upphöjt den till en sam-

hälls-angelägenhet, hvars vigt för det allmänna nu ingen bestrider,

och hvars upphofsman alltid skall räknas hland mensklighetens

välgörare.

Hvarje n^^skapelse är svår, icke minst i vårt fädernesland.

Fördomar, afund, penningebrist, vanans makt, saknaden af stöd

OQh beskyddare, — emot alla dessa svårigheter hade Ling att

kämpa, dä han begynte förorda en inrättning, hvars namn var

de flesta obekant, hvars nytta ansågs ganska tvifvelaktig, och

som bland sjelfva Eskulaps söner, dittills de enda värdarne af hel-

san och kroppens angelägenheter, ägde i början nästan endast

motståndare. Ännu qvarlefvande samtida frän dessa dagar er-

inra sig tvifvelsutan, att benämningen fantast, charlatan, och an-

dra spenamn icke spardes fÖr den, som ville bryta banan för en

vetenskap, hvars betydelse då var af få eller ingen klart insedd;

ty de gymnastiska försök, som, ursprungligen föranledda af Rous-

seau’s Emile^ anställts i andra länder, af Basedow, Salzmann,
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Postalozzi m. fl., afsago endast stärkande öfningar för skol-iing-

domen, utan något system för harmonisk kropps-utveckling, ännu

mindre någon läke-konst för sjuka och missbildade, och Jahn’s

Turnkunst, yngre än Ling’s uppfinning, gick hufvudsakligen ut på

härdande kroppsrörelser for ynglingar, hvarföre denna skola egent-

ligen uppblomstrade kort före och under frihetstiden. Afven frans-

mannen Amoros’ teori är yngre

*

). Icke ens af de gamle har Ling

kunnat låna mer än namnet för sin vetenskap, ty ehuru vi förmå

göra oss en föreställning om deras atletiska och krigiska gymna-

stik, sakna vi alla närmare underrättelser om den medicinska,
hvars läror i allt fall skulle blifvit otillämpliga för ett slägte, så

olikt de gamla greker och romare, som nutidens svenskar. Ling’s

vetenskap, som sannolikt skall göra sin rund kring verlden, ja

till en del redan gjort den"^^), och som skall öfvas och välsignas

*) Jfr A Biographical Sketch of the Swedish Poet and Gymnasiarch Ling,

by Aug, Georgii, London 1854. Förf. ansågs at Ling såsom en af hans ypper-

sta lärjungar och påräknades af honom, jemte Prof. Branting, såsom inrättnin-

gens främsta stöd.

**) Gymnastiken, som rönte så stort motstånd inom sitt fädernesland (ty

så kan väl Sverige kallas), öfvas nu ej blott med framgång i 'London, Peters-

burg, Berlin och Wien, men afven i Prag, Miinchen, Dresden, Cassel, Breslau,

Halle, Danzig, Stettin m. fl. städer är Ling’s system antaget. (Jfr ofvannämda

Sketch.) »Lings pedagogiska gymnastik», säger en af hans förtjenstfullaste lär-

jungar, »utmärker sig, vid jemförelse med hvad i denna riktning af andra blif-

vit funnet och användt, genom enkelheten i sin mångfald, genom sin storartade

formrenhet och sin organiska riktighet. Den betraktar alltid menniskokroppen

sjelf såsom det egentliga rörelsemedlet, använder endast ganska enkla yttre hjelp-

medel och fäster vid dem blott underordnad vigt. Den öfvergår naturligen till

vapenföringen och har en afgjord ^riktning till utvecklingen af en rent estetisk

gymnastik, hvarigenom förmågan att med hela sin kroppsliga varelse i ädla

former gifva sin inre menniska ett sant och lefvande uttryck, skall vinnas.

Denna sista del af gymnastiken återstår att utarbeta. Ling sjelf hann icke

mer än gifva snillrika antydningar.» — Jemte anatomi studerade Ling oafbru-

tet fysiologi, »i hvilken vetenskap han stundom med verklig ingifvelse grep

framom sin tid, så att för hans siareblick mycket stod klart, som sedermera

genom omsorgsfulla rön blifvit bekräftadt. Särdeles blef detta förhållandet i

hans sjukgymnastik, till hvilken hans tanke leddes genom iakttagandet af den

bräcklighet, som sä ofta gjorde ett rent pedagogiskt framgångssätt skadligt och

omöjligt.« (Jfr Ling och Gymnastiken ^ Tal vid uppställande af Lings bröstbild

å Gymnastiksalen i Lund
,
af Gustaf Nyhlceus.)
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af ännu ofödda slägten, är således en fullkomlig nyskapelse af

honom, hvarigenom han intager ett rum vid sidan af våra mest

förtjenta vetenskapsmän *).

Det fordrades Ling’s lågande nit, hans jernvilja, hans jette-

kraft och uthållighet, för att besegra hindren för detta verks

genomförande. Rättvisan fordrar dock att tillägga ett namn, som

af honom aldrig nämdes utan vördnad och erkänsla, — Wirsén,

Utan denna i förtid skördade statsmans biträde och hägn , hade

Ling’s krafter måhända varit förnötta, innan verket hunnit grund-

läggas. Såsom tacksamhetsbevis tillegnade Ling åt Wirsén ett

af sina käraste fosterländska stycken, skådespelet Engelhrecht.

Sedan den stora tanke, som låg till grund för Ling’s gymnastik-

inrättning och vapenförings-konst blifvit af Wirsén tolkade inför

thronen , fann verket högsinta beskyddare i Carl Johan och Oscar,

af hvilka den förre såsom kronprins ofta besökte gymnastik-

lektionerna, och anbefallte antagande af Lings vapenkonst i sven-

ska hären, och den senare, sjelf lärjunge af Ling i vapenföring

och i simkonsten, ofta besökte hans öfningar och ditförde sina

söner. Af begge omfattades han med en hjertlig välvilja, som

stundom rörde honom till tårar, när han för sin omgifning och

närmare vänner berättade den gamle kungens och hans sons sam-

tal. Professors-titel och Nordstjerne-Orden vore yttre vedermä-

len af Carl Johans aktning för hans förtjenster, och om dessa

hedersbevisningar ej ökades af hans son, hvilken värderat Ling

alltsedan denne lärde honom först umgås med värjan, så låg

orsaken dertill mer i lärarens skygghet fÖr yttre utmärkelser,

än i lärjungens bristande uppmärksamhet**). Det allmänna om-

*) Ling hann icke sjelf utföra det stora vetenskapliga verk, som skulle

omfatta alla grunderna för den pedagogiska, medicinska, militäriska och esteti-

ska gymnastiken, efter det af honom uppfattade system. Enligt hans förord-

nande, är det sedan ombesörjdt af Professor Georgii och Doktor Liedbeck. Han

hade dock företagit utgifvandet af Gymnastikens allmänna grunder, hvars tryck-

ning, börjad iUpsala 1834, fulländades i Stockholm 1840. Reglementeför

Linie-Gymnastik och Bajonettfäktning ocli hans y>soldat-undervisning^^ utgafs år 1836.

**) Följande drag må anföras. Ling befann sig en dag i kronprinsen

Oscars salong, bland andra gäster, men undanskymd, i ett kakelugnshörn. Se-

dan prinsen sökt honom en stund med ögonen, och omsider upptäckt honom.
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dömet, som under en följd af år varit villrådigt öfver hans före-

tag, gjorde honom omsider fullkomlig rättvisa.

yttrade han leende: »Hvarför låter Ling icke se sig?» . . . hvarpå den gamle

svarade : »Eders Kongl. Höghet ! Jag ville helst, såsom kakelugnen , värma utan

att bemärkas».

Ling ådagalade offentligen sin erkänsla och tillgifvenhet för de höge be-

skyddarne genom tvenne vackra tillegningsskrifter, hvarur några strofer må
anföras såsom prof på hans förmåga i denna art af diktkonst. Vid öfverlemiian-

det af sitt skådespel Riksdagen 1527, säger han till Carl Johan:

»Prins! Jag ville Gustaf måla;

Men Din bild vid taflan stod.

Ur dem båda syntes stråla

Talarns eld och hjeltens mod.

Höjde af Er egen styrka,

Samma thron Ni båda fått.

Båda mot förtrycket stått.

Båda trädt i Luthers kyrka.

Båda, såsom bundsförvandter trogna.

Bjudit fridens palm i Norden mogna.»

»Prins! Om någon gång Du röner.

Liksom Gustaf, aggets dolk.

Låt, som han, de ädlas böner

Dig försona med ditt folk.

Må, som han, i allt Du fästa

Uppå himmelen Ditt hopp;

Ty derofvan tecknas opp

Hvad Du gör för Nordens bästa.

Länge lef för Skandiens tvillingrike !

Länge herrska som Din store like !»
^

Den första upplagan af Asarne är tillegnad Oscar, med följande ord;

»An lefva de fornsägner gamla

Och hviska om gullålderns minnen;

Men snart skola evigt de tiga.

Om Oscar ej älskar vår Nord.

Ren sagorna biltoge famla;

Af nutidens vekliga sinnen

De afskys, likt dunster, som stiga

Ur träskfull, ej uppodlad jord.

O Oscar! förgät ej Ditt urgamla namn

Och bortskräm ej forntidens skymtande hamn!»
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Rikets ständer gåfvo erforderliga anslag till Gymnastiska

Central-Institiitets inrättning och underhäll. Sin vackraste seger

njöt han dock, när de, som både enskilt och offentligt motverkat

och begabbat hans företag, kommo dit, att söka en helsa, som

inga andra medel kunnat ä^terställa, och han plägade leende om-

tala, huru en berömd läkäre och en bekant publicist, som be-

gagnade hans sjukgymnastik, hvarje morgon med ord och ger-

ning afbådo den missaktning de visat honom*). En särskilt hyll-

ning bereddes honom är 1821
,
dä en öfver honom präglad skåde-

penning, i en festlig samling af lärjungar, beundrare och vänner,

till honom öfverlemnades af en bland svenska härens mest vör-

»Som Gylfe, ren grahårig vorden

Och utan en ättling, en like,

At Oden böd konungastolen,

Och Norden blef mäktig och säll;

Så böds ock Din fader till Norden,

Han böds af vår kung och vårt rike.

Ren strålen af sydliga solen *

Väckt blomman på nordklippans häll.

Carl Johan kom hit, och med heliga band

Förente han Skandiens syskonaland.»

»När Oden i högen man lade

Och Asarne se’n vid hans sida.

Då lefde ju Yngve så kraftig.

Och Ynglingaätten blef stor.

O, Oscar! vi hoppas så glade.

Att Carlarnes ätt Du skall sprida;

Ty jernekens stam är ju saftig.

Lik småblomstren kort den ej gror.

Ja, like af Yngve, må länge Din ätt

Stå fram som en bild af hraft och af rätt!»

Ling’s Asar hafva måhända ingenstädes varmare blifvit emottagna, än inom

konungaborgen. Kronprinsen Oscar yttrade vid ett tillfälle till en af Lings lär-

jungar: »Helsa Ling, att jag genomläst hans Asar tre gånger och hvarje gång

med förnyadt nöje.» Med skäl egnade skalden den sista, fulländade upplagan

af denna dikt åt den ädle försten och hans gemål. Det är bekant, att jemväl

den nuvarande thronföljaren med kärlek omfattar Ling’s skaldskap, företrädes-

vis Asarne.

*) En amerikansk vetenskapsman [i New-Yorh Trihune, 18 July 1850) gör

följande sammanställning emellan Ling och Svedenborg, såsom fysiologer: It
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dade anförare.") Hvad som framför allt gladde honom, var hop-

pet om hans verks lyckliga fortsättning af närmaste efterträdaren.

Professoren Branting, som ännu förestår detsamma.

Man kan med heder lägga sig till ro i den gamla foster-

jorden, efter fullbordandet af ett sådant mannavärf. Det utgör

dock, som bekant är, endast en sida af Ling’s verksamhet. Skär-

skådandet af en annan, icke mindre herrlig ljussida, må afsluta

närvarande minnesbild.

Kärleken till Nordens fornminnen, till den »bragdkära saga»,

hade, såsom ofvan antyddes, uppvaknat på Gefions ö, under det

Ling njöt akademisk borgarrätt i dess hufvudstad. Oehlenschlä-

ger hade redan börjat att i Vaulunders saga och i Thors resa

till Jotunhem anslå de första förebuden af de sånger, som sedan

så mäktigt ljödo öfver hel,a Skandinavien. Hänförd deraf kom
Ling till Lund, der han ingick fostbrödralag med Tegnér. Ling

räknade bland sina största förtjenster om den fosterländska vit-

terheten, att han bidrog till eldande af den sex år yngre skalde-

brodrens kärlek för våra sagohäfder, uppmanande honom, då helt

införlifvad med sina greker, att

»Nordiskt om nordiska ättfädern qväda

För nutid, som glömt hvilken framtid den haft.»

Ling var icke en man, som nånsin förblef utan inflytande

på sina närmaste. Isynnerhet förstod han att hänföra ungdomen,

till hvilken han gerna talte, och med en framgång, hvarom de

många kunna vittna, som minnas htms föredrag på lärosalarne i

is remarkable ihat this laying hold of the mohility of the frame comes alsofrom

a Swede, Ling the poet, just as the demonstration that the body lives in motion,

and that the lungs give that motion, loas the gain of another Swede, viz. Swe-

denborg , and indeed formed the main thruth of his physiological perceptions. The

latter I regard as th^ greatest principle of intelligence which has yet been put

into the i body; perhaps the former may turn out io be one of the most vital of

the curative arts. (Jfr ofvannämda Biographical Sketch by Aug. Georgii.)

*) Generalen m. m. Lefrén. Skådepenningen bar å ena sidan Lings bröst-

bild, å den andra harpa och svärd, med omskrift, i runbokstäfver: Furir:

fornfro^um: i^roitamanni. (för fornkunskap åt idrottsmannen) samt i afskär-

ningen ^akkamarki: uk: kenslulaun (tacksamhetsbcvis och erkänsla för under-

visning).
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Lund, Upsala och Stockholm. De nordiska sagornas poetiska

behandling var vid den tid, då Ling uppträdde, något nästan

alldeles nytt. Visserligen hade några förebud förnummits hos

oss, men frän lyror stämda i en mera främmande eller antik

tonart. Oberäknadt åtskilliga äldre försök, saknades dylika icke

ens under Gustaf den tredjV, oaktadt allt hvad man sagt om den

dä rådande, uteslutande fransyska smak. Bland annat hade Ad-

lerbeth, vid en af Svenska Akademiens sammankomster, läst sin

Eivindr Skaldaspiller och uppmanat vära skalder, att bearbeta

Nordens gamla sagor. Den rätta tonen angafs dock först al’

Oehlenschläger, hvilken följdes, bland svenskar, främst af Ling,

som redan i Lund nära samtidigt med Dana-skaldens större dik-

ter i denna väg, hänförde svenska ungdomen med sina förstlin-

gar af nordmanna-sängen; Agne — perlan bland hans dramatiska

skapelser — och drottqvädet Gylfe^ som lät förnimma toner,

hvilka då i Sverige ännu ej varit hörda. Ling’s rykte hade re-

dan lyft sina vingar, innan hans största efterföljare ännu fattat

Brage-harpan, och lik en diktens Columbus stack han sin fana i

den ny-uppdagade Asajorden, förrän den togs i besittning af en

efterkommande, mera vidtfräjdad segervinnare, som lät nord-

mannasången ljuda öfver Europa.

Svenska vitterheten var denna tid, såsom man vet, delad

i trenne skolor: den gamla, den nya, och den götiska. Ling

var bland de få skalder, som icke slöto sig närmare till någon

af dessa parti-indelningar. Hans afskilda ställning härrörde dock

visserligen hvarken af vankelmod eller fruktan; men han ville i

allt vara fri och sjelfständig. Derför hade han, enligt sitt eget

yttrande, »aldrig sökt pris i något samfund, aldrig tillhört något

litterärt edsförbund, endast eftersträfvat burskap i det andligas

fristat.» Det Götiska Förbundet, hvars förtjenstfulla verksamhet

uppenbarade sig i utgifvandet af Iduna, och hvilket icke blandat

sig i striden, inkallade Ling till medlem, men han deltog icke

i dess arbeten och utgick snart ur förbundet (nyårsafton 1817),

dertill föranledd af en uti tidskriften införd afhandling, som ifrå-

gasatte nordiska myternas användbarhet i skön konst. Geijer an-

märker att Ling »var sjelf ett götiskt förbund i sammandrag och

sämdes derför ej heller pä bästa sätt med det andra.» Den
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värma hvarmed han i början hyllades af den nya skolan, som

ansåg att vår vitterhet, genom hans Gylfe, gjort ett stort steg

»ur det fransyska härmnings-barbariet,» afsvalnade äfven snart.

Anledningarne låta ana sig. Ling’s skaplynne, som skald, var i

sjelfva verket mera stridande emot den nya skolans åsigter, än

emot den gamlas, hvars icke sällan högstämda ton och språk,

bildade efter antikens os magna sonaturum, anslogo honom i

högre grad, än den vemodiga klagan och trånad, som andades

i den ny-romantiska skolans dikter. Kellgrens Adla skuggor^

vördade fäder

^

Leopolds Oden, Gyllenborgs Tåget öfver Bält

och Själens styrka, Adlerbeths ofvannämde Skaldaspiller och In-

giald Illråda, m. fl. lågo honom närmare, än den nya skolans

canzoner och sonnetter. Denna skolas yppersta målsman säger

sjelf derom, att Ling esomoftast förebrådde dess medlemmar »än

ljum fosterlandskärlek, än veklighet, och öfverhufvud en diktan

och traktan, mindre passande för Brage hin gamles söner, än

för sådana, som han på sitt språk kallade »sydliga leksvenner,

förhexade af Söderns blekgula dvergar»; An mer, han ansåg sig

böra ogilla en, hos några, med denna klemighet förenad håg

för teoretiska och kritiska betraktelser, hvilka, om de än icke

alltid förrådde bristande förmåga att sjelfva någon ting skapa,

likväl dels borttogo tiden från egen alstring, dels inledde i en

polemik, hvaraf nyttan vore ovissare, än skadan.» Ling dolde

ej heller sitt ogillande af det sätt, hvarpå den vittra striden för-

des emot de lagerkrönta snillena från Gustafs dagar. Han be-

gagnade omarbetningen af Gylfe, för att icke blott nedlägga sin

krans för mästarne af den Gustavianska skolan — Creutz, Gyl-

lenborg, Kellgren, Leopold, Oxenstjerna, Adlerbeth och Fru

Lenngren, — utan äfven egna en blomma åt Valerius och an-

dra af den nya skolan strängt bedömda skalder, hvaremot ingen

af denna skolas sångare nämnes. Vare sig, att detta ansågs

som en krigsförklaring, eller af andra skäl, men det är egent-

ligen från denna tidpunkt, som tonen emot honom synes för-

bytt. Det personliga umgänget fortfor likväl att vara vänligt

emellan Ling och »Upsalienserna», såsom den nya skolans ledare

den tiden vanligen benämdes. Hans förhållande till de fräjdade

veteranerna från det Gustavianska tidehvarfvet: Rosenstein, Ad-
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lerbeth och Leopold hade alltid varit fria från missljud och voro

grundade pä ömsesidig aktning. Adlerbeth granskade, enligt hans

önskan, skådespelet Agne och afgaf deröfver ett utförligt yttran-

de. För Leopold läste han stundom sina dikter, hvarom denne

plägade yttra: »Jag tycker nog om dessa götiska gubbar; de äro

karlar med besked, och tala sä rätt fram.»*)

Lings skaldebana var ej lättare att bryta, än fältet för hans

medborgerliga verksamhet. Vandrande sin ensama stråt emellan

*J Han yttrar ungefär det samma på ett ställe i sina skrifter: ’'Jag är icke

utan erfarenhet af det slags nöje, hvarmed man läser de gamla kämpasagorna

,

och har äfven stundom njutit föreställningar hemtade derur. Manligheten, stoltheten,

hjeltekraften , ehvar de röjas, fela ej att medföra denna verkan, och tyckas få

en yttre synbarare stämpel, genom det litet hårdare i sederna hos dessa gamla

dugtiga forngubbar, och deras okrusade sätt att handla och yttra sig.” — Det

behöfver ej tilläggas, att han dock gaf företräde åt de klassiska mönstren i vit-

terhet. — Ett prof på Ling’s uppmärksamhet mot Leopold må anföras. Då han sän-

de till den gamle siaren sin Eylif den Götishe (skrifven på Alexandriner, äfven

ett trots emot den nya skolans åsigter) valde han dertill den dag, som bär Leo-

polds namn, den 15 November, hvilken tillika var Lings födelsedag, och lät

manuskriptet beledsagas af följande vers:

Nyss för mitt öga stod min Disa.

Hör, skyddsgudinna! sade jag:

Månn väl min Eylif törs sig visa

Eör Odens store skald, en dag?

Han, som fick harpan sjelf af Brage,

Vill han väl höra mina slag?

Nej, — grym är Nornan mot de svage! —
”Min skyddsson! du dig ej beklage,’*

Så Disa talte, visligt ömt:

”Vet, än har Nornan ingen glömt,

”Hvar fick dock någon skänk af henne.

' ”Ja, sjelf dess första gunst du känne:

”Se, på den dag, då, född du blef,

”Den store skaldens namn hon skref.”

Så huldgudinnan till mig sade.

Och henne svarade jag då,

Eörrn väl mitt svar betänkt jag hade:

”Ja, Nornans vink skall han förstå:

Han skall min Eylif ej försmå
!”

Ling 7. II
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de stridande partierna (sjelf besvarade han aldrig något anfall, ännu

mindre angrep han någon), måste han fördraga att se sina be-

mödanden till forntidens uppbesvärjande ur de gamla hedna-kiim-

len mötas än af en sträng, ensidig granskning, än förlöjligas af

skämtqväden och dagbladsgyckel. Hans sinne fördystrades; han

klagade, att han af sin samtid var i allt missförstådd. Till sin

tröst hade han kunnat säga, att detta varit fallet med de fleste män,

som lefvat för en stor idé, och hvilkas rätta samtid blifvit elter-

verlden. Hans dikt var länge lika misskänd, som hans vetenskap;

men då denna omsider segrat, synes hans skaldskap ännu ej vun-

nit det allmänna erkännande, hvartill författarens snille tvifvels-

utan berättigar. Hetta leder till en blick på de väsendtligaste an-

märkningar, som gjorts emot Ling's skaldskap.

Man antager, att Ling för sin skalde-verksamhet uppfattat den

jätteplan, att blifva sitt lands både Homer och Sliakspeare. Något

dylikt finne vi dock icke uttryckt, eller ens antydt i hans skrifter,

hvilka äro de enda handlingar, efter hvilka man äger dömma
honom. Då han först framträdde med drottqvädet Gylfe, säger

han: ’"Blott tvenne önskningar vågar jag yttra. Uppfyllas de, af-

säger jag mig all öfrig talan mot den kärande konstdomaren.

Den första är, att man blott vill bedömma min Gylfe såsom

Svensk, och ej citera honom inför någon Fransk, Tysk eller

Grekisk domstol. Den andra, att en hvar ville bedömma det hela,

och ej söndrade rader eller ord."’ Dessa önskningar blefvo ej

uppfylda. I den omarbetade upplagan af samma dikt yttrar han:

”Jag förklarar högtidligt, att jag icke ämnat skrifva någon Epopé.

Jag skref blott en folksaga. — Jag har lika så litet velat efter-

härma, som jag tilltrott mig kunna gifva mönster. Sjelfständighet

är konstnärns första pligt och första rätt. Jag beundrar hvarje

sannt konstalster, men erkänner intet annat mönster, än naturen.”

Icke dessmindre har man jemfört Gylfe och Asarne med Horners,

Virgilii, Tassos och Camoens mästerverk; funnit att de svenska

dikterna alldeles icke liknat dessa mönster, samt deraf slutat, att

de till plan och sammansättning varit misslyckade, ehuru ut-

märkta af stora lyriska skönheter. Särskilt bryts stafven öfver

Gylfe derför, att det är en allegori. Men huru mycket allego-

ri finnes icke uti Daniels divina commedia? Huru mycket



ligger ej i gudasagorna, i de götiska som i de grekiska? Hvar

är gränsen, der en skald ej längre får allegorisera? Om Asarne

åter förmenas, att skalden skulle lyckligare löst uppgiften af en

episk dikt (som han dock förklarat sig icke vilja skrifva), i fall

han, såsom Oehlenschläger med ”Nordens gudar,” indelt den i

romanser, eller följt Fouqués behandling af Sigurd-sagan, o. s. v.

Men Ling’s snille liknade hvarken Oehlenschlägers eller Fouqué’s,

och hvarje stycke har, enligt Thorilds anmärkning, rätt att döm-

mas efter sin egen art. Ling ville icke, såsom episk skald teckna

blott en viss hjeltebragd, eller en viss handling: han ville låta

hela Asaverlden i Sverige, Danmark, Norge och Finland ätei^-

lefva för läsarens inbillning. Derför kallade han sin dikt helt

enkelt Asarne, utan tillägg af någon konstart-bestämning, vare

sig episk dikt, epopé, hjeltedikt, eller något annat. Han kände

sig vara en efterboren Göt, lefvande med sin inbillning och sina

känslor mera i den dunkla Asatiden, än i nittonde århundradet;

han ville i diktens trollspegel återgifva hvad han kände. Hela

denna tjugeåriga menings-skiljaktighet, emellan hans granskare

och honom, hvarunder författaren förklarar, att han icke velat

skrifva någon episk dikt, och granskarne påstå, att han bort göra

det, förekommer som en strid emellan tvenne kämpar, som stå

på hvar sin strand, åtskilda af en bred flod, och hviftande åt

hvarann med svärden, som ej kunna nä föremålet.

Detta missförstånd hade Ling tidigt sökt undanrödja i sin

snillrika skrift ”Eddornas sinnebildslära,” der han, bland annat,

antyder hvarför Nordbon, som genom natur och bildnings-förhäl-

landen var i saknad af konstlif, och icke ägde annat uttrycks-

medel för sin ofta djupa begrundning och känsla, än skaldekon-

sten, måste ät denna gifva en annan karakter, än Söderländningens

äger, och att lika litet som Nordens skaldekonst hittills kunnat

blifva hvad Grekens är, kan någonsin uppstå i Nordens vitter-

het »någon ren hjeltedikt, grundad pä de åsigter, hvarefter Gre-

ken skapade sina, utan hvar nordisk hjeltedikt måste blifva

sådan som den röjer sig i vära sagor, der det lyriska utgör taf-

lans färgspel och dagrar och det episka endast grunddragen till

hvarje figur. Den Österländska skaldekonsten är yppig och re-

tande, som en fyllig, vällustig qvinna. Grekens är mild och tju-
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sande som en himmelsk flicka. Nordbons deremot är dyster och

hemlighetsfull, liksom sinnebilden af hans djupsinniga sierska Vala.

Också finnes knappt i alla våra nordmyter någon tvetyöighet,

hvaråt blygsamheten behöfver rodna. — De framte endast sin-

nebilder i sedeläran och verldslifvet, och ganska få af menni-

skolifvets svärmande fröjder.” — ”Låt en senare bildning hafva

förändrat eller förbättrat denna skaldekonst; den ursprungliga

andan, som föddes på en gång af Nordens natur och historia,

kan icke dö. Metallen, öfverstruken med främmande färger,

röjer sig likväl alltid genom klangen, om man riktigt slår derpå.”

I öfrigt misstaga sig de som påstått, att Ling yrkat det ”de

Grekiska myterna skulle lemna sina platser för de Götiska och

skyndsamt ur det nordiska sångaftemplet utflyttas.” Han säger

uttryckligen, i sin Edda-lära: ”Det har aldrig varit min tanke,

att de nordiska myterna kunde göras allmänt gällande i vår verlds-

del eller uttränga de sydländska myterna. De kunna det likaså

litet, som dessa förmått uttränga de Asiatiska ur deras födelse-

bygd. Jag har endast påstått, att nordmyterna äro ursprungligen

införlifvade med vårt skaldespråk; att det är otillbörligt att utdöm-

ma dem vid sådana ämnen, som uteslutande tillhöra vår Nord;

att man bör känna dessa myter, för att känna vår historia, och

att man bör känna denna för att rätt älska sitt land.»

Det ofta framstälda påstående, att Ling egentligen vore en

lyrisk skald, som förfelat sin bestämmelse, då han beträdde den

episka och dramatiska banan, tyckes äga mycket som talar för

sig, men har jemväl betänkligheter, att obetingadt antagas. Den

^yriska sången sluter sig vanligen inom ögonblickets rymd, och målar

intrycket deraf. Lings dikt-ingifvelse stod ej ens under tidens,

ännu mindre under stundens inflytelse. Hans ram var himla-

hvalfvet, hans tafla omfattade århundraden. Hans känsla gaf sig

visserligen ofta luft i en lyrisk diktström, der han liksom sam-

manfattade blomman af sin dikt, i dess skönaste utveckling, men

denna hade troligen aldrig uppstått utan den stämning, som

det episka eller dramatiska ämnet, hemtadt ur den grå forntiden,

hos honom ammat, och den lyriska diktblomman är vanligtvis så

inväfd i det hela, att den skulle sakna en stor del af sin bety-

delse, om den lösrycktes derifrån. Hans lyrik är lika svår att
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inpassa i vanliga former, som hans öfriga dikter. Den äger nå-

got högstämdt och frambryter ofta med dityrambens mäktiga

svall, men har vanligen, såsom nyss antyddes, sin källa i drott-

qvädets stämning, och det torde kunna betviflas, att Ling för-

mått skapa denna lyrik oberoende deraf. Om hans kallelse i

främsta rummet varit den af ensamt lyriker, hvarför skulle han

ej följt den? Han ägde både snille och sjelfständighet nog att be-

stämma sin bana. Det högst inskränkta antal af lyriska dikter i

vanlig mening, som han lemnat, tyckes tillräckligt antyda, att

denna skalde-art icke varit den ursprungliga för hans skaldenatur,

och att väckelsen dertill sällan och blott undantagsvis infann sig.

Man plägar bland hans lyriska stycken främst nämna hans sköna

å\ki Kärleken

,

men denna lilla allegori är en herdedikt i dramatisk

form. Hans rent lyriska sånger (när man undantager de ofvan-

nämda, uti större dikter inväfda) utgöra kanske ej mer än ett

dussin, under fyrtiårig skaldebana. Men när han lemnat en sådan,

var det gemenligen en typ. Det låg ett helt slägte smäqväden

deri. Så har det lilla mästerstycket Tiggargossen gifvit lif åt

en mängd sköna målningar af den fattiges julafton. När Ling

tecknar en sådan liten diktblomma, förekommer det som då

Michel Angelo, efter fullbordandet af sin jettemålning ^^Yttersta

domen,” satte sig att skrifva en sonnett. Att hans ursprungliga

böjelse var den större kompositionen, visar hans skalde-utveckling,

som genast begynnes med fem akters skådespel, hvarifrån han

senare öfvergick till den episka dikten, hvars vanliga gränser

jemväl syntes för inskränkta för hans skapelser. Han öfvergaf

således icke den lyriska banan; den var hos honom alltid under-

ordnad hans episka och dramatiska diktskapelser.

Ling hyllade uteslutande den gamle grekens åsigt, att poe-

sien var konsten att måla med ord, och att hvarje skald ägde

fritt att för sin skapelse välja den form, som han ansåg mest

öfverensstämmande med arten af sitt snille, antingen formen bru-

kats förr, eller icke. Också är det ju från odödliga diktverk

som reglor hemtats, icke tvertom, och med hvarje original-snille

får ett kapitel tilläggas i skönhetsläran. Frågan blir då, om
Ling är ett sådant ursprungligt, sjelfständigt snille, att den gamla

skönhetslärans råmärken böra något utflyttas, för att inrymma
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hans skaldskap. Tegnér säger till klandrarne af runesängeh frän

Valhalls gudaverld:

"Trångbröstad smak är en och enahanda;

Med regelrät, med sträng landtmätarked

Mäts sängens land ej upp. Frisinnad anda

Tar andra trakter, och de vilda, med.

Det jettestora trifves med det ljufva;

Hvem älskar kuttret ej af sängens dufva?

Men fritt mä örnen pä sin klippa bo,

Blott han bär himlens blixt i mäktig klo.

Ej form, ej färg är stängd ur sängens gille:

En regel smaken har, den heter snille;

Mängsidig regel uti dikten spord,

Och rum är der för Söder och för Nord.”

Der finnes tvifvelsutan ocksä ett eget, sjelfständigt rum för

Ling’s skaldskap, oberoende af hans olikhet med Homer, Tasso,

Oehlenschläger och andra stora föregängare i drottqväden, eller

snarare just till följd af denna fullkomliga brist pä härmning.

Hvad han äsyftade: att införa oss midt uti Asaverlden, med dess

storhet och fall, dess dagrar och skuggor, har han gjort fullstän-

digare, än nägon annan. Vi hafva ägt mer lysande forntidsbilder

— behöfver man nämna Frithiof och Vikingen? — men ingen

har, såsom Ling, i en enda stor tafla sammanfattat hela Asa-tiden.

Att denna äkta nordmannasäng mindre anslog samtiden, än oräk-

neliga lättfattligare dikter, jemväl af underordnade skalder, vittnar

icke emot dess högre värde. Litterär-historien visar ofta nog,

att de verk, som intagit ett oförgängligt rum hos efterverlden,

emottagits vid deras första framträde snarare med ett slags un-

dran och tvekan, än med förtjusning. En lärd pästär att sjelfva

Horatius ej ansågs såsom klassisk, förrän latinen var ett dödt

språk*). Miltons och Klopstocks odödliga dikter lästes i början

af jemförelsevis fä, och Goethe, hvars ungdoms-försök ,
Werther

och Götz von Berlichingen, väckte en sä allmän hänförelse, säg

sina mest klassiska verk, Iphigenia och Tasso, emottagas med

*) Meierotto f de rebus ad auctores quos dam classicos pertinentibus,

JBerol. 1785
j p. 131 seq. Indicium cequalium de Horatio, Ifr. Her der Litt. u,

Kunst. VII B.^239.
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en högtidlig tystnad. Sjelfva Shakspeare skattas nu helt annor-

lunda, än han ansågs af sin egen tid. Utan att vilja samman

ställa Ling med någon af dessa ojemförliga, må det anförda en-

dast erinra om den gamla erfarenhet, att väldiga andar och deras

verk fordra, liksom konstens domer och pyramider, ett stort

afstånd, för att fullkomligt bedÖmmas. Af dessa skäl torde det

också ännu vara för tidigt, att fälla slutdom öfver Ling, och

med full säkerhet bestämma det rum, som hans nordiska drapa

kan intaga i en aflägsen framtid.

En särskilt uppmärksamhet förtjenar den rörelse, som Lings

behandling af Asa-tiden väckt inom de bildande konsternas om-

råde. Dikt och konst äro för nära befryndade, att det som är

en djup fruktbärande sanning hos den ena. skall vara och för-

blifva utan betydelse hos den andra. Hufvudfrågan är mindre

om Lings dikt öfverensstämmer med vissa reglor i den poetiska

konstläran, än om den är utmärkt af sanning och natur. Om
detta ej vore fallet, huru kunde läsningen af hans dikt lifva till

odödliga skapelser af mejseln och penseln? Det är dock historiskt,

att Fogelbergs Asa-gudar sannolikt ej skulle sett dagen, om Ling icke

funnits. Det var han, som öppnade Asa-verlden för den unge konst-

nären, hvilken flyttade tillsamman med Asa-barden, för att af

hans samtal suga daglig näring för sina skapelser. Intrycket deraf

blef så lefvande och djupt, att det följde Fidias-sonen under

trettio års vistande i Rom, till dess hans ungdomsdröm om Asa-

gudarne och deras framkallande i synlig bild öfvergick till verk-

lighet. Dessa konstverk ådagalade, huru litet teorier, äfven de

grundligaste, förmå begränsa snillet. Vår frejdade Geijer hade

bevisat, att den nordiska fornåldern icke ägde någon konstform,

och att om den ägt någon, så kunde den aldrig blifva exempel

för oss; att dess gestalter äro mer för tanken, än för ögat; att

de gamla myterna endast kunde användas i och för den tid, i

hvilken de lefde, och att ”om bruket af nordiska mytologien, i

och för sig sjelf, borde i fråga om konsten knappast talas”*).

*) Det var till följd af denna skrift, införd uti Idunas sjunde häfte, som

Ling utträdde ur Götiska förbundet, hvilket steg då af mången ansågs såsom

vittnande om en öfverdrifven lättretlighet, ehuru det väl kan synas följdriktigt,

att ej deltaga i ett samfunds verksamhet, som man tror motarbeta sin egen be-
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Det allmänna omdömet instämde med Geijer, och de fria kon-

sternas akademi förklarade, att de Götiska myterna ”voro råa

och vidunderliga foster af de äldsta, nordiska folkens inbillnings-

kraft.” Ling fortfor att dikta sina Asar, och Fogelberg, som

närde sig af deras läsning, skapade sin Oden, Thor och Balder.

Götiska förbundet, som i sin tidskrift upptagit nyssnämda upp-

sats, utsatte sjelf belöningar för behandling af nordiska mytolo-

gien, och föranstaltade en utställning, der Fogelberg, J. v. Breda,

Sandberg, Salmson, Berggren, med flera af tidens mest lofvande

konstnärer täflade i afbildningar utaf Oden och ‘Mimer, Brage

och Idun, Agir och Ran, Frey och Balder, Thor och Jättarne.

När Hjalmar Mörner erhöll uppdrag, att pryda Rosendals salon

med en rundmålning, valde han (som nyss läst Ling och inta-

gits af de lefvande taflorna i hans dikt), att efterbilda Odens

intåg med sina Asar. Man vet, huru högt värde Fahlcrantz sätter

på Lings skildringar af Nordens natur. Wahlbom hänfördes af

Asarnes läsning till ypperliga handteckningar, ännu outgifna. När

de fria konsternas akademi uppger till täflan ämnen ur den Gö-

tiska mytologien, hvilket nu ej sällan inträffar, hemta de unga

konstnärerna ingifvelser ur Asabardens dikter mer, än måhända

ur någon annan skalds, ty ingen har tecknat dessa förnbilder så

fujlständigt, med så sann öfvertygelse och barnfrom tro, som

han. Och likväl hafva lärda vittra granskare påstått, att hos

Ling saknas all teckning och hållning af karakterer; att de ej

qvarlemna någon bild eller lefvande intryck; att hans personer

äro döda automater, utan individualisering, utan lifsfunktioner

;

att menniskan är för honom ”ett temligen obekant djur,” o. s. v.

Skulle det poetiska sinnet ej kunna i hans bilder skönja lika myc-

ket lif, skönhet och sanning, som konstnärs-ögat upptäckt? Vi

älska tro det. Ja, hvem vet, om icke kommande skalder en

gång skola ur Lings nordmanna-drapa hemta lika många och

stämmelse. Att Ling ej åsyftade att väcka uppseende, eller föranleda någon

brytning, ådagalägger hans afsägelseskrift
, der han uppgifver anledningen vara

sin vacklande helsa och trägna göromål. F^rf. af dessa rader, som äfven njöt

den heder att vara medlem af förbundet, hörde Ling alltid med mycket lugn

omtala förhållandet. Det är jemväl bekant, att Ling för den ofvannämda skrif-

tens författare bibehöll samma vänskap till sin död.
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stora ämnen för sina sånger, som konstens söner redan funnit

för sina taflor och gudabilder? Åtminstone gifves näppeligen i vår

vitterhet en mera fosterländsk, kärnfull, stärkande och renande

själsnäring, än läsningen af den gamle Asa-barden. Han borde

blifva och blir kanske en dag ”läsning för folket,” visserligen

icke i sin mytiska och estetiska betydelse, men i de stora hän-

förande målningarne af nordens natur och beskrifningarne af för-

fädrens kämpalif, kärleks-äfventyr och trollscener, liksom episoder

af Tasso uppfattas och älskas af Södrens lägre befolkning. Min-

nen af Thor och jettarne äro ännu icke utdöda i våra aflägsna*

ste bygder, de qvarlefva med en viss förkärlek. De blanda sig

med folksagans bilder. Necken och Skogsfrun, Elfvor och Vät-

tar, liksom Thors kamp med trollen, Frigge-Rock och ormen

på domedag (Midgards-ormen) skymta ännu för folkets inbillning.

Om Lings sång en dag tränger ned till allmogen, sä skall odlaren

i vära dalar, fiskaren och bergsmannen äter tycka sig höra ström-

karlens harposlag och Vättarnes stämmor ur djupen. Det torde

dä hända , att när månget nu prisadt skalderykte ändat sitt fjä-

rilslif och sjunkit i glömska, upplefva den gamle Asabardens bil-

der i folkets hjertan och hans säng på dess läppar *).

Det var icke snillegåfvor eller böjlighet i diktförmåga, som

fattades Ling, för att mera närma sig allmänhetens smak och

tillfredsställa konstdomarenas fordringar. Genomgår man hans

skrifter (särdeles de dramatiska, ty de episka röja mer den höga

enklang, som tillhör skaldearten), sä skall man finna en förun-

dransvärd mångfald och vexling af tonarter. Der klinga, midt

uti teaterspräket, äterljud af ömsom kämpavisan, runosängen,

psalmtonen, folkvisan, vallareqvädet: med ett ord, alla lyrans

strängar synas hörsamma bardens slag. A andra sidan visa

hans små tillegnings-verser, att fyndighet och behag i tillfällig-

hetsdikten icke heller voro honom främmande, om han någon

*) Af ett bref från Ling till Geijer synes, att den förre trott läsning af

Asarne kunna ingå i den fosterländska skol-undervisningen. Han skrifver derom

:

”Du torde minnas, att jag i höstas (1834) yttrade den önskan, att Asarne måtte

duga till läsebok vid läroverken, i den akt och mening, som den stora kom-

mittén för uppfostrings-verken , hvari äfven du var medlem, uppgifvit.”
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gång ville använda denna diktart *). Icke så många bland vära

snillen hafva ägt en finare känsla för det sköna, under hvad

form det än uppenbarade sig, än Ling. Han kunde på ett träf-

fande sätt utmärka egenheterna hos vära stora skalder, äfven

antyda nya eller af andra förbisedda snilledrag, och gjorde för-

domsfri rättvisa åt de mest olika arter af skaldskap, hos Leo-

pold och Atterbom, Tegnér och Fru Lenngren, Wallin och Dahl-

gren, Oxenstjerna och Valerius. Han dömde hvarken uteslu-

tande eller förhastadt, gillade icke allt hos någon ^ endast det

utmärkande hos en hvar. Han var ej främmande i konstkritiken.

Utan användande af lärda glosor och braskande konsttermer

(ehuru han var mer beläst än man trodde), angaf han, genom

blotta snille-ingifvelsen, lätt och naturligt, det väsendtligaste af

saken, och päminte derigenom, under sina samtal i litterära äm-

nen, om en annan skald, som i öfrigt var hans fullkomligaste

motsats, — Béranger, hvilken hade samma egenskap, ehuru

blott sjelfbildad vis-sångare. Ling saknade ingalunda sjelfkritik,

såsom hans stränga granskare förmenat. Det vederlägges af

hans nästan ständigt öfverarbetade koncepter. Han sökte den stör-

sta fulländning, som var honom möjlig. Asarne, Gylfe och an-

dra af hans verk äro flera gånger omarbetade. Han gjorde vid-

sträckta och grundliga forskningar i arkeologiskt, historiskt, geo-

grafiskt, naturvetenskapligt och kritiskt hänseende innan han be-

gynte något af dem. Hvad han ej sjelf ansåg hålla profvet,

undertryckte han, deribland flera lustspel, hvartill utkast och ut-

arbetade delar funnits bland hans papper**). Detta noggranna öf-

vertänkande hindrade ej, att, dä allt var moget, diktströmmen

välde fram, när han under ingifvelsens ögonblick dikterade för

den nedskrifvande, hvars penna ej hann följa tankens flygt.

"*) N«ågra prof deraf äro ofvan anförda.

**) T. ex. Hans Excellens^ komedi med sång i två akter, — Den afundsjuka^

lustspel i tre handlingar, — Okulisten^ Opera-Buffa i 1 akt, — Hans Nåd, —
Silfverkammaren. De skulle utgöra tionde bandet af hans skrifter, men titlarne

äro utstrukna med öfverskrift: »kasserade.» Af en epilog , kallad

finnes blott en scen. I öfrigt delar af tvenne större ofulländade verk: Thorborg

och Hättehröderne. Han omtalar i ett bref »ett fjorton år gammalt episkt styc-

ke Hjalmar, 9 sånger i ossiansk form,» men något sådant manuskript har ej



XXYII

Frågar man, hvarför Ling, med alla dessa egenskaper, icke

fogade sig efter tidens smak eller konstdomarenas fordringar, så

ägde detta måhända till någon del sin grund i ett visst trots,

att ej låta föreskrifva sig lagar, men ännu mer i vördnaden för

de höga ämnen han valt och hvilka han ej kunde förmå sig

att behandla såsom blotta råämnen, hvarmed skalden kunde för-

foga efter godtycke, till frambringande af konst-effekter, men

hvilka af honom utkorade föremål han betraktade med en djup,

barnfrom pietet, såsom något heligt. Skalde-ingifvelsen var för

honom ett slags gudstjenst, som han förrättade med böjd hjessa.

Detta gälde ej blott om Asa-gudarne, utan om de stora histo-

riska personligheter, som han valde för dramatisk framställning.

Hans sång var, som de gamle bardernas, endast hyllnings-offer

ät gudar och hjeltar, ät äran och minnet, utan tanke på jor-

disk lön, eller mängdens tycken. Derför påminna stundom hans

teater-stycken, genom from sannfärdighet och enkelhet, om de

äldsta sådana, som efterträdde de andliga mysterierna. Man

återfunnits. Enligt en anteckning lärer ett af ofvannämda lustspel — Den

afundsjuka — varit antaget till spelning i Köpenhamn, ehuru något hinder för

uppförandet synes mellankommit. Huru litet Ling, ända från början af sin

bana, var vän af hastverk och vårdslöshet i sina vittra arbeten, röjes af hans

ofvannämda bref (af år 1797), hvari han, för att gifva stjuffadern ett begrepp

om alla svårigheter vid ett teater-styckes författande, säger, bland annat: »Man

får ändra planen i sitt arbete minst 40 gånger, innan man får något stadgadt,

och 20 gånger omskrifva det, innan man fått det anständiga , roande och med

rollen passande skrifsättet, och vidare 10 gånger, innan man uppgjort öfver-

raskningen, hvari åskådarne, genom en oväntad upplösning, böra bringas, samt

tiden, — som är det kinkigaste af allt i uppränningen.» Det var också tidens

begränsande inom vanligt mått, för ett teaterstycke, som alltid utgjorde en stö-

testen för uppförandet af Lings dramer. Han tillägger, såsom bevis på huru

långsamt ett dramatiskt verk framskrider : »Vår store dramaticus Lindegren har

arbetat tre år på ett verk af tre akter!» — Man ser i öfrigt, att de mönster

för scenen, som då hos oss, voro allmänt gällande, äfven ännu åberopas

af honom, nemligen bland Fransmän Raciue och Voltaire, af Tyskar Kot-

zebue, och bland Svenskar Kellgren. Sina flesta ungdomsförsök hade han för-

stört. Han yttrade derom en gång till en af sina yngre vänner: ”Jag har för-

fattat allt sedan jag var barn. Vid 21 års ålder har jag väl skrifvit 10 band,

som jag brännt opp. Först vid trettio år utgaf jag ett poem, dertill föranlåten

af vänner, som utan min vetskap föranstaltat subskription dertill, då jag ej

med heder kunde vägra utgifvandet.” (Jfr Biografical Sketch hy Åug. Georgiu
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hörde honom beklaga, att stora snillen kunnat pådikta de hä-

dangångne tankar, som de aldrig haft, handlingar som de aldrig

drömt om, och sålunda vanställa deras bilder för efterverlden

,

hvilket syntes honom omoraliskt. Den etiska känslan öfverväg-

de den estetiska. Derifrän den alltför noggranna historiska tro-

het, som man förebrått hans skådespel, af hvilka flera, om än

icke lämpade efter nutidens sceniska fordringar, dock innehålla

mera poesi, mera dramatiskt stofT, mer egendomliga och röran-

de karakterer, än månget stycke som »gifvit fulla hus,» som
det heter. Han ville visa handlingar och personer, sådana de

verkligen varit

^

icke sådana skalden kunde dikta dem, ehuru

inbillningskraft dertill icke fattades honom. Om denna historiska

trohet yttrar han i förordet till Den heliga Brigitta

:

»Hvad
jag i detta sorgspel framställt, är taget ur våra häfder, hvilkas

innehåll jag ämnar envist följa och anföra, oaktadt alla anmärk-

ningar deremot. Jag önskar måla h varje betydande tidpunkt,

och denna målas bäst genom egna händelser.» Och på ett an-

nat ställe : »Ingen skald äger rätt att vanställa eller förändra de

äldre historiska urkunderna, ty de äro tillräckligt styckade ge-

nom tiden och vidskepelsen, och de skulle genom en samvets-

lös behandling alltmera fjerma oss ifrån vår urbild : förfäderna;

men skalden har full rättighet, att med bildningsgåfvans lätta

blomsterband sammanbinda dessa söndrade delar och deraf bil-

da ett helt.» Detta var hans tanke om den historiska troheten, som

nekade honom att genom konst-effekter, på dess bekostnad,

vinna bifall. Hvad han förlorade som konstnär, vann han som

helig offerprest ät våra stora fornminnen, och träffande säger

Vitalis, att det är skönt att fela, som Ling, genom öfvermätt

af fosterlandskärlek.

Han vann ej mängdens bifall. Skrifternas afsättning blef

omsider sä inskränkt, att hans vänner bekostade utgifvandet.

och han säger sjelf i förordet till Asarne, att om handskriften

ej flera gånger varit nära att förstöras, hade denna dikt ej ännu på

länge skolat se dagen. Han var, såsom hans ädle minnestalare

uttrycker sig, »af hopen lemnad allena med sin ära.» Men han

erkändes dock af den allmänhet, som Kellgren räknar för den

rätta: kännare och snillen; han njöt det bifall, som den gamle
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romaren skattade högst, dä han frågar: Principibus placuisse

viris, non ultima laus est? Hans snille värderades af Leopold,

Rosenstein, Adlerbeth ,
Franzén, Tegnér, Wallin, Geijer , Atter-

bom, Brinkman; de utgjorde hans allmänhet och ersatte för ho-

nom mängdens bifall. Han sökte intet pris. Men Svenska Aka-

demien gaf honom alla utmärkelser, som hon äger utdela utom

tällingsbanan: det Lundbladska priset för Gylfe, akademiens sto-

ra skådepenning i guld för Asarne, det kongliga priset för Tir~

fing, samt en af de litterära pensioner, som Gustaf den tredje

stiftat för utmärkta förtjenster om vitterheten och språket, hvar-

jemte akademien kallade honom till ledamot i det efter En af

Rikets Herrar, grefve Sköldebrand lediga rum, hvilken fräjdade

företrädares minne han tolkade i ett manligt och flärdlöst tal.

Ling välkomnades i akademiens namn af Geijer. Sä länge Lings

helsa tillät, försummade han aldrig någon af akademiens sam-

mankomster, der han var viss, att altid omgifvas af aktningen

och vänskapen. Hans skaldebana, samtidig med de, i olika rikt-

ningar, men till samma mål af odödlighet gående, som tillryg-

galades af Tegnér, Wallin och Geijer, är bland bevisen, att det

då öfverklagade akademiska tvånget, som sades göra all friare

snille-utveckling omöjlig, dock ej var sä tryckande. Större de-

len af Franzéns och Fru Lenngrens skalde-utveckling infaller un-

der samma tid. Hafva vi ägt vackrare, sedan banden lyckligen

äro lossade?*)

*) Adlerbeth yttrar till Ling, i det ofvannämda omdömet öfver Agne, bland

annat: »Friheten från strängare reglor leder till hastverk, och den orimmade

jambiska versen företer en lätthet vid författandet, som påkallar mycken var-

samhet, om den ej skall helt och hållet förlora sig i prosa. Icke utgöra rader

af 10 och 11 stafvelser h vardera poesi? — En författare, som vill låta sin

orimmade vers täfla med den rimmade, måste i uttryckskonsten söka öfverträffa

den senare, söka vara mera välljudande, mera regelmässig i språkriktigheten,

mera granlaga i ord- och tal-vändning, om han skall äga hopp, att i läng-

den lyckas. — Mot det förtroende, som blifvit mig bevist, att påkallas till

domare öfver tragedien Agne^ har jag ej trott mig kunna tacksammare svara,

än då jag öppenhjertigt yttrar mina tankar. Jag upprepar till slut med nöje,

hvad jag i början sagt, att den utmärker ett skapande snille, är enkel men rik

i sin plan, har styrka och sanning i tankar, något för mycken yppighet i un-

derbara händelser, lätthet på de flesta ställen i stylen, men hufvudsakligen i
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Till fullständigande af denna korta öfversigt af Ling's skald-

skap, må följande ord om Asarne, ur Atterboms mästerliga min-

sistnämda del behof af rättelse, sä i afseende pä språkrenhet, som värdighet

eller naturlighet i uttrycket. Det är derät jag velat leda- författarens uppmärk-

samhet, i hvars vänskap jag innesluter mig med den uppriktighet, som jag ber

honom anse för ett vedermäle af min aktning.» En fördomsfri granskning

torde ännu instämma i det hufvudsakligaste af hvad här yttrats, för nära fem-

tio år sedan, af en gammal konstdomare frän den klassiska Gustaviska skolan.

Under vidrörandet af Ling’s förhållanden till Svenska Akademiens ledamö-

ter, må jemväl tilläggas följandfe utdrag af ett bref, som Brinkman tillskref

Ling, för att helsa honom såsom akademiens ledamot:

»Jag har följt er, min ädle vän, på alla edra vikingatåg under några tjuge

års tid; först förbluffad och 'häpen öfver eder nya Berserka-rustning; snart för-

vånad öfver den märgfulla kraft och styrka, för hvilka äfven de gamles jette-

vapen ej funnits för tunga; och slutligen förtjust af er sångmös outtömliga rike-

dom och orubbliga sjelfständighet. Vid alla tillfällen har jag förklarat min fasta

öfvertygelse, att edra bragder skola i friskt minne qvarlefva i svenska vitterhe-

tens häfder, när hela slägten af skrytande rim-tussar, af Asarne besegrade, länge-

sedan återsunkit till sitt ursprungliga intet. Må vi icke heller tro, att inflytel-

sen af er sjelfskapande diktkraft varit ringa, för det så få vågat lyssna till

edra fältrop, när gjallarhornet sökt väcka hjeltarne till strid mot sammansvurna

dvergar. Ingen säd är förlorad, som anförtros åt tidens bildande kraft; om ock

den ädlaste och kärnrikaste senare, utvecklas, och ekplantan ej så hastigt upp-

spirar, som vårsipporna. Ar ej Erithiofs älskvärde sångare en omisskännelig

stamförvandt af Asarnes dristige Brage, »med tjusande runor ingräfda på hans

tunga?» Att hvardagsläsare ej begripa denna slägtskap emellan den ludne Esau

och den hy-fagre Jakob, må vi gerna förlåta dem, likasom deras obekantskap

med ett sådant jetteverk af dikt och målning, som edert sista arbete. Huru

många bland vår tidningslukande allmänhet skulle väl läsa Dante, Milton eller

Ariosto, om de nu också skrefvo på Svenska? Allt har sin tid äfven i vitter-

heten; men det sanna snillet arbetar ej blott för dagens flygtiga tycken. —
Uppmanade oss ej Edelcrantz, redan i Gustafs tid, blommornas lekande vår, att

ej glömma våra förfäders manliga sång, lika så litet som manliga bragder?

»Utgjuten lif och kraft i Sveas tungomål,

I vise vårdare af språkets helga källa!

Befrien hjeltars röst från qvinnors lånta prål!

Ej riktade af Gallers skatt.

Gen skalden eld och talarn styrka;

Men ärfven utur ålderns natt

Af Götens uttryck hjelp, att Göters dygder yrka.» —

Och är ej äfven detta en af edra lysande förtjenster, hvilken icke ens anas

af dem, som sällan känna någon annan svenska, än dagbladens eller thébordens
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nesteckning tilläggas: »Hvilken vore den, som kunde betrakta

detta verldshaf af hjeltediktning, öfverströdt af lustparker på för-

trollande öar, utan att erkänna, att deras skapare har genom

sådana smycken, liksom genom gyllene ringar, trolofvat sig för

evigt med en af fduns fagraste döttrar? Sjelfva den entonighet

och enfärg, som i någon män är oskiljaktig frän beslutet, att i

allt hålla sin åskådning inom gränsen af Skandinaviens natur och

forntid, har ett slags majestät, öfverensstämmande med egenska-

pen af hafsyta. Häri, liksom i mycket annat, och deribland en

pä djupet gående grundklang af svårmod, närmar sig Ling till

Ossian, men hans synverld har mera positivt innehåll, och hans

svårmod är försatt, stundom öfver höfvan, med de sinliga be-

ståndsdelar, som hos Ossians personer sä godt som icke finnas,

eller som försvunnit ur den gamle bardens hågkomster. Påtagli-

gast yttrar sig dock det Ossianska slägttycket i vår skalds allra-

sista och kort före hans död utgifna kämpaqväde Tirfing. Hetta

är helt och hållet en månskenstafla af det fornnordiska hjeltelif-

vef. Afven språk och vers äga här någonting mera vekt, brutet,

händöende, än i Asarne^ der i allmänhet ^n frisk och manlig

lefnadsvind susar öfver språkbehandlingen och den i svallvågor

framböljande versen, hvilken genom sin rastlöst ilande gäng vis-

serligen yppar, i stället för episkt lugn, en aldrig fullt tillbaka-

hällen lyrisk oro.» — Enligt sagan, skulle Tirfmg eWer dödssvär-

det, bli dens bane, som rörde dervid. Ling dog kort efter sån-

gens fullbordan.

lingua franca, och i sin fåkunnighet kanske inbilla sig, att Ling, såsom en

vild natursångare, hvark en bryr sig om språkets vård eller framställningssättets

behag. Jag åter bekänner, såsom en outtröttlig språkforskare, att jag af ingen

af våra författare lärt så mycket, emedan jag icke känner en enda, som -så ur

roten och kärnan uppdragit sitt ursvenska skaldespråk, och i sanning behandlat

det med en klassisk konstfärdighet. I trettio sånger och 700 sidor ej ett enda

af dessa nyare blandspråks vanbördiga frillobarn ! . . deremot 'hvarje kraftord,

hvarje tankedigert eller målande uttryck, härledda ur djupet af inhemska källor.

Lägg dertill denna rika blomsterkrans af liknelser, alla nya, alla hemtade ur

den nordiska naturen, hvilkens prakttaflor öfverallt förråda en konstfärdighet,

hvaruti ni täflar med de störste mästare, uti hvilken vitterhet som helst! Se

der, min ädle vän, hvarpå min vördnadsfulla tacksamhet grundar sig för det

stora nöjet, hvarmed jag mer än en gång läsit och mångsidigt begrundat edra

Asar.n
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Huru högt Tegnér skattade Lings snille, är kändt. De lä-

sare, som erinra sig den vittra högtid, när Lings rum i Svenska

Akademien intogs af Atterbom, och då Tegnér, för sista gången,

talte i akademiens namn, påminna sig tvifvelsutan dessa ord af

Frithiofs-sångaren till Blommorpas skald:

»Sitt vördnadsfull uppå den sängarstolen

Der Asaskalden sutit före dig.

Högt är det minne, som der reser sig.

Fast nedergången är Valhalla-solen.

All stor natur är egen, djerf och fri,

Och harposlag, som genom verlden hvina,

Dö ej, fast deras tid är ren förbi.

Det stora lefver qvar i poesi.

Fast andra stjernor öfver dikten skina;» —
Och hur han tecknade nordmanna-sångens genius, när

»Han sägs iitöfver bergen skrida

Med nordens stjerna fäst pä hjelmens rund,

Och djup och vildhet om hvarannan

Låg på hans sängar-anlet i förbund;

Der brunno norrskens-ögon under pannan,

Och storm och äska lekte kring hans mund.»

Sä skall Ling säkerligen, »fast andra stjernor öfver dikten

skina», synas för vära senaste efterkommande, med drag som

återkalla gemensamt »den siste skalden» och »den siste kämpen».

Ling ägde en stor, ädel karakter. Dertill hörer att till lif-

vets gräns bevara en upphöjd enkelhet i själen och en barnfrom

oskuld i hjertat, liksom ett minne af värt slägtes försvunna Eden.

Stora karakterer äga något okonstladt, ursprungligt, något naivt,

hvai-ät man kan le, utan att de dervid förlora i aktning, något som

frampressar tårar, utan att röja svaghet. Ling ägde detta. Man har

kallat det motsatser i hans lynne, men det kunde, pä psykologiska

grunder, ej vara annorlunda. Att en sådan man är sjelfupp-

offrande, oegennyttig, säger sig sjelf. Lings lönevilkor voro un-

der den största delen af hans lefnad ytterst knappa. Ordet »väl-

lefnad» fanns ej uti hans ordbok. Han ägde dertill hvarken
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böjelse, tid, eller räd. Äfven sedan han grundlagt det Gymna-
stiska Central-institutet och förenade dess föreständareskap med
fäktmästaresysslan på Carlberg, dä han dagligen måste vandra

till fots emellan lustslottet och staden, fäktande pä det ena stäl-

let och gymnastiserande på det andra, hade han sällan tid att

äta, utan inskränkte sin middag till en bit ost och bröd, som han

förtärde pä vägen. Icke ens under denna måltid var han sysslolös,

men uttänkte, under vandringen, förbättringar i grunderna för ba-

jonettfäktning, nya gymnastiska rörelser, eller någon scen i ett

skådespel, någon säng i sin stora dikt. Han ägde af Ständerna an-

slag, men det användes för det mesta till Institutets förkofran.

Inkomsten af sjuk-gymnastiken delade han i tre delar, emellan

sig och tvenne medlärare. För fattiga stod hans biträde till buds

utan afgift. Tillspord, om han kunde bota någon, som förgäfves

anlitat andra hjelpmedel, svarade han: »Jag skall försöka med

mina krumelurer; om det hjelper, det beror endast på Herran.»

Uppstod någon besparing af hans inkomster, sä användes den till

försköningar och planteringar, ty äfven i sina nöjen ägde han

behof att verka för efterkommande. Han planterade i Lund, pä

Carlberg, och isynnerhet pä sitt täcka sommarhem, Annelund,

der han nedlade det mesta af det särskilta anslag, som Rikets

Ständer, under de senare åren, tillagt honom personligen. Om
sitt arbete säger han: »Jag kan öppet bedyra, att jag födt mig i

mitt anletes svett. Få dagakarlar hafva gjort så tunga dagsver-

ken som jag. — Man har trott, att jag icke borde vara annat,

än en dagakarl; och man har lett ät allt, som visade mig i an-

nan skepnad. Likväl vet jag, att jag, så mask jag är, har ge-

nom Guds hjelp verkat på mer än ett sätt, till mitt lands och

mitt slägtes andliga förkofran. Litet har man gäldat mig derför;

men detta öde bär jag icke ensam. Jag vet, att jag följt en

ingifvelse, meddelad af en högre kraft, än mm.» Hans brinnan-

de håg att verka och gagna lemnade honom icke ens ro om
nätterna. För hans själ sväfvade oupphörligt möjligheten att för-

bättra sina systemer, eller att utfinna nya helsomedel för lidan-

dets offer, eller framstodo diktsyner, som ville bevaras frän

glömska. En af de yngre lärarne, som bodde hos Ling, berät-

tar
, att han ofta midt i natten väcktes af den gamle med orden

:

Ling 1, iii
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»Är herrn färdig att skrifva nu?» Liksom Urban Hjärne, anteck-

nade Ling äfven sjelf i mörkret sina tankar, liggande i sin säng,

då blyertspennan fick följa venstra tummen, för att hälla någor-

lunda räta rader. Någon nattro hade han sällan. Enligt hvad

en af hans ungdomsvänner försäkrat, njöt Ling ofta under loppet

af hela veckor, ja månader, icke någon verklig sömn. Hvad

som under mödor och bekymmer, vakor och försakelser, mot-

gångar och lidanden, alltid upprätthöll hos honom mod och för-

hoppning, var en djup, lefvande gudsfruktan. Ännu vid lifvets

slut läste den gamle hvarje afton sina barnböner, med samma
brinnande andakt, som dä han först lärde dem. Gudsfruktan,

sade han till de unge, är det enda vägabref, som förvissar om
en lycklig och tryggad vandring från vaggan tillgrafven. Lyssnen

till anderösten inom er. Hvad han säger eder, det görer, och

frukten intet.

Ända frän barndomen utgjorde ett dystert, man kan säga

nordiskt vemod ett bland grunddragen i Lings lynne. Han skrif-

ver sjelf derom: »I min ungdom ansåg jag lif och död för ett,

och jag kunde aldrig utgjuta mig i något skaldeförsök utan att

röja det beständiga intryck som döds-tanken gjorde pä min själ.

Ju äldre jag blef, ju närmare jag kom till grafven, ju mera af-

lägsnade den sig från min eftertänka, och jag kan räkna den

tiden, dä jag började med allvar tänka pä giftermål, som slutet

af mina beständiga dödsberedelser. Jag har väl sedan, uppmanad

af kroppslidande eller själssmärtor, gjort mina grafbetraktelser,

men de voro af helt annan art, än dem jag hade i min ungdom.

Att gä bort utan att veta hvarför jag kommit hit, utan att hafva

verkat det ringaste, — se der mina plågoandar! Som äldre tänkte

jag pä dem jag skulle efterlemna här, och huru litet ännu af

mina planer hunnit utföras, — huru allt skulle gä under, som

jag företagit, och huru litet detta ännu var.»

Man har tillagt Ling en stor egenkärlek och en dermed för-

enad ytterlig lättretlighet. Det nyss anförda vittnar icke derom.

Tvifvelsutan kände han, som de flesta menniskor, sitt värde,

och fä hafva i mörka stunder bättre behöft medvetandet deraf,

för att icke förtvifla om sin bana, eller nedsjunka i misströstan

och liknöjdhet. 1 frågan om hans författare-egenkärlek må jem-
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väl anmärkas , att han vid angrepp mot hans skrifter ansåg an-

fallet lika mycket gälla Asa-gudarne (hvilket ock var händelsen),

som honom sjelf, och det var ofta mer harmen öfver den van-

helgade läran, än dess klandrade tolk, som bragte hans blod i

svallning. Att han dock lifligare, än man af en så stark själ

skulle förmodat, känt vissa tillmälens udd, synes af efterlemnade

anteckningar, men äfven att i hjertats innersta bodde försoning.

Så finnes pä ett blad tecknadt: »Motståndare! stigen fram på

min graf och svärjen, om I det kunnen, med handen på hjertat,

att det slär renare för Norden, än mitt slog, — att 1 velat

hellre uppoffra egen personlighet, än jag det ville! Men edra

namn och edra skäl må vara hvilka som helst: min ande skall

fredligt vinka. Ja, frid vare med eder!»

Ling skref sällan bref, hvilka förtroliga meddelanden ofta i

fä drag bättre måla menniskan, än hvarje beskrifning. Lings ön-

skan, att af Geijer (som han, i fråga om vår forntid, kallade »hög-

sta instansen») erhålla en anmälan af Asarne, föranledde en ut-

förligare skrifvelse, hvaraf ett utdrag desto hellre må meddelas,

som det tecknar icke blott Lings egen föreställning om sitt skald-

skap, men hans hela väsen. Efter att hafva erinrat Geijer om
ett gammalt löfte, att recensera Asarne, olika de granskare, af

hvilka blott »den enskilte marteras, och allmänheten förvillas,»

men dock strängt och rättvist, fortfar han: »Det är den episka

poesiens natur att åskådliggöra hela verldslifvet; intet är för stort

eller för ringa för hennes trollkraft. Hon lefver i allt och af

allt. Men jag ber dig förbise alla fel och klenheter, som ännu

finnas i språket af Asarne, och sedan visa mig om du i hela

dess vidlyftiga personal finner ett endaste ben med päskrufvad

black; om icke händelserna gä fram med den jemna takt, som

är nödvändig om en sä vidlyftig plan skall fattas och i minnet

sammansluta sig till ett större helt. Säg mig, om denna personal

har moderniserad eller grseciserad min eller kostym; om icke

Asarne och Jettarne äro vida olika hvarandra, och likväl är

denna olikhet en basis till den sedermera framträdande Nordbo-

karakteren. Säg mig, om tonen i berättelsen icke är enfaldig,

lugn; om deri finnes en endaste exaltation hvari författaren blot-

tar sin natur. Säg mig, om icke hvardags-scenerna äro lika så
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fromt framstälda, som de högsta gudascener. Finnes väj i det

ena mer affektation, än i det andra, oaktadt språket pä mång-

faldiga ställen är uselt. Säg mig, om icke bland alla dessa per-

soner hvarje karakter är strängt iakttagen, fast mer eller min-

dre genomförd, efter den andel hvarje person torde hafva i huf-

vudhändelsernas gäng. Har jag syndat emot anförda punkter, så

har det varit arfsynd, icke verksynd, som ledt mig i fallet; ty

jag har ansett mitt hufvudämne som det herrligaste och käraste,

jag nånsin kunnat förebilda mig, och det har icke varit bit vid

bit jag tänkt limma derpä, liksom en snickares fanering. Jag

har alltid sett det som ett helt, och föga aktat på bisakerna;

derför hafva dessa sä ofta blifvit tillmängda för att gagna det

förra. Bihändelser, bipersoner fordras i ett sådant stycke, om
det skall kunna få tydligt sammanhang och fullständig utveckling

till tid och rum. Hvarföre kunde jag dä icke så väl få taga

dessa bipersoner och bihändelser ur den tid och det rum, hvari

hufvudpersonerna sjelfva rörde sig? Har jag illa begagnat dessa

vehiklar, är det mitt fel, icke deras, — och detta fel består

icke deri att jag begagnat dem
,
utan deri att jag icke var vuxen

en stor händelses utveckling, icke rätt begrep att draga på dessa

'trådar, som skulle sätta mitt skuggspel i fart, icke var nog in-

vigd i naturens oändliga utvecklingsprocess, ifrän cedern ända

till isopen (för att nyttja din egen bild). Se, deri ligger felet

hos mig. Hvar finnes ett stort eller ett litet för det sanna

snillet? Allt nog, jag erkänner min egen synd emot de sägner

jag begagnat, men frikänner dem. Jag har emellertid haft, un-

der det jag skref Asarne, en balsam mot de farligaste sjukdo-

mar, de hårdaste motgångar i min ålders dagar; och som det

mesta blifvit författadt på sjuksängen, kunde endast fantasien,

icke beläsenheten vara min ledare. — Med den frihet jag be-

handlat Arngrims, Starkodds, Heidis, Gylfes, Ullers, Lopters

personer, m. fl., torde mängen historiker finna sig föga nöjd;

men jag har icke gått emot sanningen, der jag trott att den

kunde Ijena mitt syfte, och jag tror att det som skedde eller ää:-

tades för tusen år sedan kan hafva lika sä mycket inre betyd-

ning, som det man nu diktar. Mitt barnasinne, hvilket aldrig,

näst Guds hjelp, öfvergifver mig, hänger sä gerna vid det gamla
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fadershuset — Norden. Om jag sjelt uppdiktat en Gylfe, en

Heidi, en Äsa-Oden, eller Thor, hade jag ändå icke målat dem

annorlunda. Hvad är Geijers viking? En fingerad person utan

namn; men den form, hvari han framträder, och den ande, som

de honom omgifvande fornbilder ingjuta i honom, göra honom

verklig. Då all dikt sålunda kan blifva sanning, kan ju all san-

ning äfvenledes framstå som dikt? Hvad Gud låter ske här i ti-

den är ju sanning, och således den renaste dikt i gudomlig bild?

Med rent barnasinne har jag sett allt, känt allt, och jag kan al-

drig blifva annat än ett barn, — vresigt, nyckfullt, men hjert-

ligen älskande, öfverlåtande och uppoffrande. Så har jag varit i

mina kraftfullaste dagar; huru skulle jag kunna blifva annorlunda

nu, då jag åter blifver barn på nytt? Gud har risat mig för

mina många nycker, och jag behöfde dessa bastonnader mera

än alla andra. Likväl är allt inom mig riktadt åt ett och samma
håll, och jag får icke, jag kan icke rasta. Jag måste skapa.

Vare sig gymnastik, fäktning, byggeri, plantering, eller rim-

meri, — skapa måste jag. Derföre har man så svårt att förstå

mig, derföre kan jag icke tillhöra min tid och dess teorier. Vid

Gud i jag fördömmer icke det minsta af hvad andra före mig el-

ler bredvid mig göra; tvertom: jag ser, jag läser, jag njuter äf-

ven af den obetydligaste produkt. Men skapa måste jag sjelf,

ty intet annat än den rena naturen är min lärare. Och huru

skulle jag med detta lynne kunna fjettra mig sjelf, som du

tror? — Nej, broderi Häri har du, af gammal praxis, mera

teoretiserat öfver, än verkeligen skådat in i mitt väsen. Afven

du har dina förutfattade meningar, och ditt djupa snille, din

trogna känsla falla stundom tillbaka i fantasier, som du under

ungdoms-åren exequerade på själarnes panharmonika. Korteligen,

jag har med full sjelfständighet sökt framställa mina poetiska

svärmerier, och aldrig velat synas beläsen. Redan i l:sta slut-

anmärkningen har jag sagt att det historiska stoffet icke borde

förblandas med sjelfva rimmet. Har ej Shakspeare af otaliga

historiska företeelser sammansatt sina dramatiska verk? Men

hvarför strida emot sanningen, der man kan följa henne utan

att mörda poesien? Hade Shakspeare väl låtit en flotta hamn-

lägga vid en stad, der ingen sjö finnes, om han känt dess läge?
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Man har i vära dagar drifvit begreppet om poetisk dikt till yt-

terlighet, som frambragt vidunder och förjagat det lugna skönhets-

sinne, som röjer guden i skalden.» (Brefvet är dateradt Anne-

lund den 6 Februari 1834.)

Någon granskning blef dock, oss veterligen, icke företagen.

Deremot ägde Ling den tillfredsställelsen, att se de första sån-

gerna af sina Asar anmälda af den berömde forntidskännaren

och språkforskaren Rask, som yttrar, bland annat, att jemte

det han funnit planen »i hög grad originell och stor,» och att

skalden »skiljer sig från de flesta nyare poeter i bilder och lik-

nelser, hvilka alla, både till innehåll och uttryck äro hemtade

från forntiden. Norden eller den allmänna naturen,» tillägger,

att han med »stort nöje följt skalden i sina försök att bringa

lif i den gamla myt-verlden och liksom draga den nära läsaren,

eller hänföra honom i de längst förflutna åldrar, samt att om-

fatta och till ett stort helt sammanbinda den nordiska fornti-

den; förtjenster, som nästan uteslutande tillhöra vår författare.»

»Man har väl länge insett,» fortfar Rask, »att den forna guda-

läran icke tillhör ett enda system, eller utgör en enda myt-

cyklus, men jag vet ingen annan, som försökt att utstaka grän-

serna. Thorlacius, Finn Magnusen, Grundtvig o. fl. hafva upp-

lyst mänga särskilta myter, men ingen har bragt vära fäders

tro till enhet och sammanhang. — Evald, Oehlenschlaeger o. fl.

hafva användt nordiska gudaläran i stället för den grekisk-ro-

merska, men merendels (om icke i bearbetandet af någon en-

skilt myt — t. e. Raiders dÖd, Thors resa till Jotunhem) en-

dast som machiner, som poetiska grannlåter *). Det erfordras till

ett lyckligt användande af nordiska gudaläran, att vara både

skald och mytolog eller fornforskare, och dessa begge egen-

skaper har väl ingen hittills förenat i en sådan mån, som Asar-

nes sångare.» — Det är icke första gången, som en odelad hyll-

ning åt ett svenskt snille hemburits främst af en ulländing.

*) Detta omdöme, som skrefs år 1818, således innan Oehlenschlaegers »Nor-

dens Gudar» m. fl. af hans större dikter utkommit, är öfverraskande från en

Dansk, och vittnar att Ling icke ansågs såsom efterföljare eller härmare af

naborikets författare, i den gamla mytverldens skildring, utan fullt sjelfstän-

dig på detta fält.
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Ling var i sin ungdom en athiet i styrka och vighet. Han

fäktade med tvä eller tre motståndare pä en gäng, och kun-

de lika lätt afväpna dem, dä han slog floretten ur deras

hand, som han kunde lugnt och med blottadt bröst emottaga

värjstöten, afvändande den genom en hastig rörelse och muskel-

spänning*). Hans plastiskt bildade anlete hade ett strängt uttryck,

hvilket dock under förtroligt samspråk med vänner gerna öfver-

gick till något hjertligt, till och med behagligt. Mot främmande

och obekanta visade han en kall höflighet, men förstod den be-

sökande att vidröra något älsklings-ämne, sä ljusnade den gamles

anlete, ögonen tindrade, och ett leende sväfvade kring läpparne.

Ling var under de äldre åren ingen ovän af godt skämt, fördrog

det äfven dä det riktades mot honom sjelf, endast det icke gälde

förfädrens gudar eller fäderneslandets stora minnen. Stundom

kryddade han sitt samtal med infall, som icke saknade en sar-
o

kastisk udd. Ålderdomens kyla, hvarunder lynnet hos de flesta

framskjuter ispiggar, likt det frysande vattnet vid vinterns annal-

kande, nådde aldrig Lings hjerta. Det förblef mildt som en ef-

tersommar. Slutligen stod han lik en slocknad volkan, hvars

utbrunna lava är öfverhöljd af skördar, som dess underjordiska

värma framlockat.

Några ord om hans hemlif, hans sista stunder må slutligen

tilläggas. Vi låna dessa drag frän den, som närmast sett denna

vackra tafla, ömmast och renast kunnat teckna den. Läsaren

skall lätt i dessa drag igenkänna »Skaldens dotter,» i dubbel

mening:

»Genom det yttre motstånd, som Ling rönte, stegrades hans

behof af kärlek inom det husliga lifvet. Han älskade sin familj

med en nästan afundsjuk känsla, och tyckte sig aldrig nog äl-

skad tillbaka. — Ungdomen älskade honom, liksom han den.

Det var en herrlig syn, när den gamle besökte skolungdomens

gymnastiska öfningar, hvilka leddes af någon yngre lärare, och

*) En kännare af vapenkonsten anmärker härom, att Ling »i sin nya va-

penföring synes förverkliga sagornas dunkla uttryck om vapnens döfvande (ej

blott hastiga afböjande), genom sjelfva försvars-ställningen
,
hvilken hau utförde

med sådan bestämdhet och full förtröstan , att dä han med blottadt bröst emottog

värjstötarne
, försvagades de derigenom och åstadkommo blott lindriga hullsår.»
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alla gossarne kommo hurrande omkring honom. Han ordnade

dem dä, under hjertligt allvar, till några lekar och deltog deri

med ungdomlig liflighet. Ofta sade han: jag vill vara barn så

länge jag lefver. Det var han, till själ och hjerta, oaktadt sin

manliga karakter. Afven i de sista åren af sin lefnad förströdde

han sig från sitt trägna arbete med att leka med barnen, och

sprang, oaktadt sina svära giktkrämpor, »pä fyra fötter,» jagande

de små omkring rummet. Hans förkärlek för barnasinne fram-

står ofta i hans dikter. I synnerhet i sorgespelet Brigitta, i

slutet af andra handlingen, uttryckes det i Mariabildens säng:

»I tanken, i orden

Ett barn du vare än;

Ty det är englars vänl

Det går blott pä jorden.

Men ser mot himmelen.»

Ling älskade naturen i allt, i den enkla, okonstlade menniskan

,

sä väl som i Nordens friska, herrliga dalar, berg och milda

lunder. Med hela själens hängifvenhet njöt han af hvarje skön

naturscen. En vacker solnedgång med skiftande purpurskyar;

en stormfull dag, dä molnen i ständigt nya skepnader jagade öf-

ver himlen; en högtidlig morgon, dä dagens drott steg ur österns

rosenbädd och strödde sitt guld i millioner daggdroppar, som dall-

rade i blomstrens sköte, under foglarnes morgonhymn, eller då

en stilla qväll månen göt sitt silfver och sitt vemod öfver den

slumrande naturen; — allt njöt han med from, innerlig hänryck-

ning, beundrande den Oändliges verk. Han gjorde sina barn

frän späda åren uppmärksamma pä den skiftande mångfalden i

naturen, och nedlade i deras späda hjertan hängifvenhet och

kärlek till Den, som skapat allt detta. Musik älskade han, och

hade äfven i sin ungdom idkat den. Dock föredrog han framför

all annan musik de enkla folkmelodierna, som med deras vemods-

fulla grundton karakterisera Nordbons lynne och voro en äter-

klang af hans egen kraftfulla men dock vemodiga ande.»

Ling var lycklig som make, fader och vän. En skön, älsk-

värd, godhjertad flicka, Sofia Maria Rosenqvist, räckte honom

sin hand (1809). Detta äktenskap upplöstes af döden (1817),
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sedan hon skänkt honom tvenne ättlingar, som dogo i späd ål-

der, samt en ännu lefvande dotter, hans tröst under sorgen,

hans Antigone *). Tvenne är senare ägde han den lyckan att

finna sin andra följeslagarinna, hans ännu lefvande maka Char-

lotta Catharina Nettelbladt, som genom en sällsynt förening af

behag, ömhet och förstånd förljufvade hans lefnad och skingrade

de moln, hvilka både yttre motgångar och hans eget lynne ej

sällan framkallade. Af denna förening föddes 7 barn, utaf hvilka

fyra ännu lefva **).

Om det var en egen tillfällighet, att Lings sista dikt var

»Tirfing eller Dödssvärdet,» som, enligt sagan, skulle medföra

sin ägares bane, så synes det äfven en egen händelse, att han

på sextonde årsdagen före sin död invigde det ställe der han

skulle jordas, vid sitt älskade Annelund, nära Brunsvikens sköna

stränder. »Der,» säger bardens dotter, »på en udde vid den löf-

fagra stranden redde han sjelf den graf, som en gäng skulle

sluta i sitt fridfulla sköte stoftet af den rastlöse gengångaren

frän den gråa forntid. Han planterade med egen hand slokande

askar, doftande syrener och rosor, kring de späda älsklingarnes

stoft, som han der nedbäddat. Här ägde han sina fridfullaste

stunder, då han, i stum beundran, blickade utåt den solbeglän-

sta, glittrande viken.» Uppä denna grafkulle förde han stundom

jernväl någon förtrogen vän, och sade till honom, under det han

pekade på den kringliggande nejden: »Har jag ej valt ett vac-

kert ställe?»

De sista dragen af hans lefnad må ännu lånas från den

målning deraf, som tecknats af dotterns hand:

»Påskdagen 1839 nedlades han på sitt sista sjukläger. I

mänga är hade den obotliga sjukdom, som han redan i yngre

åren ådragit sig, oupphörligen ökats. En tillstötande åkomma i

lefvern orsakade den sista upplösningen. Nu, som alltid, under-

gifven en högre vilja, säg han med lugn förvandlingen nalkas. —
Han lät vid sitt dödsläger uppläsa den psalm, han hört sjungas

Gift med Medicine Doktorn P. I. Liedbeck.

**) Sonen Hjalmar, lärare vid Gymnastiska Central-institutet, samt dött-

rarna Hildur Charlotta, lärarinna vid nämda Institut; Emma, enka efter aflidue

brukspatron Stuart, och Vendela Heurika.

Ling. I, IV
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vid sin moders graf, och som ännu återljöd i hans inre, efter

alla lifvets pröfningar och strider, samt tillsade sjelf, att den

skulle afsjungas dä hans stoft nedsänktes i den tysta mullen. —
Sedan han med maka och barn för sista gången firat försonin-

gens måltid, välsignade han och gaf hvar och en ett afskedsord,

att gömma i ett trofast hjerta. — Den sextonde årsdagen efter

hans sista hvilobädds invigning, den tredje Maj, en klar, mild

och berrlig dag, då årets vanliga slutöfningar med ungdomen vid

gymnastiska central-institutet börjades, slutade dess stiftare sin

skiftesrika, mångsidiga och verksamma bana. Den nionde Maj

följdes hans stoft af lärjungar, vänner och anhöriga till sitt sista

hvilorum *). Ling’s hjeltedikt var slutad. Följande ord ur Asarne

voro ristade på hans kista:

Striden är slut,

Tröttade anden

Hvile sig ut

1 dg himmelska landen.

— — — »Mängen fosterlandets, kraftens, gymnastikens och

fornälderns vän skall vallfärda till den tysta, fridfulla kullen, der

den höga grå bautastenen reser sig, lik en dunkel jettevälnad i

den späda doftande löfskogen. På dess skrofliga yta läses blott

denna inskrift:

MAng
1776—1839.»

Stenen upprestes är 1848, genom bidrag tecknade öfver

hela landet.

Stockholm den 22 April 1859.

Bernh, v, Beskow.

*) Jordfästningen förrättades af en bland hans vänner, hofpredikanten Fröst,

med ett djupt rörande tal.
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Man har ansett samlingen af Ling's dikter lämpligast öppnas

med närvarande praktstycke, hvarmed han gjorde sitt offentliga

inträde i Svenska vitterheten. Det trycktes år 1810 i tidskriften

Lyceum, och tillvann sig, såsom Ling’s minnestalare i Svenska

Akademien, Atterbom, yttrar, »hela det yngre slägtets hänryck-

ning.» Läsaren torde erinra sig, att Allegoriens författare under

Gylfens bild betecknar Sverige, och med Aura's Finland, samt

att stycket skrefs under den tid, då alla Svenska hjertan närde

hoppet om sistnämde lands snara återförening med moderlandet.



Bakom fjällets skäggiga topp

Blodiga månan skred,

Och Stormvinden fällde sin vinge ned

Och vredfull, lik en vålnad, lopp

Öfver den dammande hed.

Ur dalens blomrika bädd

Steg den nyfödda dagen opp,

Och han blinkade hemsk och rädd

Mot det töcken, som dystert skred

Ned åt hafvets skummande brädd.

Men, lik den töckniga vinternatt,

Så mörk, så tårögd på ätthögen satt

Den tappre Gylfe, pansarklädd.

Hans kämpahär kring honom låg;

Den blodiga rustning de torkade af.

Ur såren de ryckte den spillrade glaf,

Och glammade under smärtan så gladt

Om forntida bragder, om forntida tåg

Kring land och haf.

Och Barden som dem hänryckt såg,

Han grep sin harpa än en gång,



Och högt som Trollhättans frusande våg

Han sjöng de fäders segersång.

Och sög sen mjödhornets fradgande brädd.

Men, lik den töckniga vinternatt.

Så mörk
,

så tårögd på ätthögen satt

Den tappre Gylfe pansarklädd.

»Hvi suckar den starke Gylfe än?» —
Så röto hans kämpar — »Till strid! Till strid!

Här tråna ju dina modige män?

Upp! än är det tid

Att vinna din röfvade Aura igen.» — •

Men, lik den töckniga vinternatt;

Så mörk, så tårögd på ätthögen satt

Den starke Gylfe, pansarklädd.

Han hof mot hafvets aflägsna strand

Sin ännu blodiga kämpahand.

Men sjunk sen på sin ljung-vexta bädd.

»Nej! — röt han liksom fjällstormen vild —
»Nej! evigt hon är från mitt famntag skild.

»I den mäktiga röfvarens band

»Står min Trolofvade der!

»Förgäfves hon gömmer sin Gylfes bild.

»Förgäfves hon stafvar, sorgsen och rädd,

»De namn som jag skrifvit i hafsbräddens sand.

»Ack! ensam klagar Gylfe här;

»Ack! ensam, ensam han är

»Förskjuten och hädd!»



»Hur rik, hur fager min furstliga brud!

»Hon stod der i fjällets snöhvita skrud.

»En krona af Stjernor på ännet hon bar,

»Mot himmelsblå slöjan den lyste så klar!

»Och Norrskenet och den kyliga vind

»De sminkade båda den rikas kind.

»Och malmen glittrade på dess barm:

»Hon sjelf den töjde med jette-arm.

»En gördel, omkring sitt bördiga sköt,

»Lik grönskade skogen, den fagra knöt.

»Dess röst liksom Österns morgondagg var,

»Dess gång lik en vind som kring bergspetsen far.

»Dess thron på sju holmar min hand hade byggt,

»Dess fotpall, på snäckor, der vaggade tryggt.

»Och björnen vaktade hennes borg

»Der Göa uthvälfde sin axfyllda korg.»

»Hur modig, hur trogen min furstliga hälft!

»En knotande suck hennes bröst aldrig hvälft.

»Som isfjällar härdad, orygglig som de,

»Hon gaf mig ett handslag som Göter blott ge.

»I harnesk, som Sköldmö, hon ofta stod

»Och spillde för Gylfes lugn sitt blod.

»Fast våldsmannen rasade, mäktig och vred,

»Hon svor mig dock åter sin trohetsed: —
»Men fåfängt de rytande jettar jag slog;

»En tvåhöfdad Rese om ryggen mig tog.

»Sent slet jag mig lös, med en blödande barm;

»Ack ! sanslös hon låg då mot röfvarens arm

!

»Förgäfves jag lyfte min hämnande hand,



»Den räckte ej fram till den blodiga strand!

»Förgäfves jag vinkade mot dess brädd;

»Hon stal blott uppå mig en blick, så rädd.»

»Ja! — röt han åter som fjällstormen vild —
»Ja! evigt hon är från mitt famntag skild.

»I den mäktiga röfvarens band

»Står min trolofvade der!

»Förgäfves hon gömmer sin Gylfes bild,

»Förgäfves hon stafvar, häpen och rädd,

»De namn som jag skrifvit i hafsbräddens sand. —
»Ack! ensam klagar Gylfe här,

Ack! ensam, ensam han är,

»Förskjuten och hädd!» —

Och lik den töckniga vinternatt

Så mörk, så tårögd på ätthögen satt

Den starke Gylfe, pansarklädd.

Och kämparne reste sig alla nu

Ifrån deras ljungvexta bädd.

De slogo den mjödfyllda bägarn itu; —
»Ännu din begråtna älskar dig ju?» —

Så röto de alla, så röt en hvar —
»Till kamp! till hämd! vår Drott, vår Far!

»Hvi töfvar du?

»Hur mången gång i forntidens dar

»Du henne från våldsmannen slitit har;

»Upp, gör det ännu!» —
Och Nordfjällens eko gåfvo till svar:

»Upp, gör det ännu!» —



Och se! öfver fjällets skäggiga topp

Månan blodfärgad gled.

Och stormvinden lyfte sin vinge opp.

Och ställde på nytt sitt hvirflande lopp

Längs öfver den dammande hed.

Och åter i dalens blomrika bädd

Smög dagen bleknande ned,

Och åter han blickade hemsk och rädd

Mot det töcken, som dystert skred

Fram öfver hafvets skummande brädd.

Men lik den fradgande klippeflod;

Nu Gylfe, den Starke, på ätthögen stod

I gullröda pansarn klädd.

Hans blickar talade hämd och blod

Hans kämpar andades strid.

På fjällarnas rygg, på den svallande sjö.

De gingo att segra, de gingo att dö

Med mannamod.

Och han kom, han kom den anade tid.

Som åter vinkade Barden till sång.

Han kom, han kom — och ännu en gång

Stod Gylfe på Signilds blodiga ö

I ära och frid.

Som Oden så lycklig, som Baldur så blid.

Och famnade kärligt sin frälsade mö.
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ASARNE.





Första Afdelningen.

Sverge.



Den L*åsare, soin förblandar de mytiska personerna med de

historiska, — likheten emellan namnen Oden och AsaOden, Äuka-

Thor och AsaThor o. s. v. kunde gifva anledning dertill — får

man hänvisa till slutanmärkningen vid 2:dra sängen. Den, som

kallar mytiska vehikeln ett barnjoller, läse slutanmärkningen till

30:de sängen. Den, som tror att vär äldsta historia icke bör

fästa forskarens blick, begrunde mina skäl, sä väl i noter

som i slutanmärkningar vid de flesta sänger; och den, som

tror att jag länat bilder af nyare skalder, . läse de sänger af

Asarne, som, styckevis eller samlade, utkommit pä de sednare

tjugu ären. I öfrigt erkänner jag sjelf alla bristfälligheter, som

här finnas i spräket, och väntar ingen försköning af dem, som

tro pä den episka skaldartens oförenlighet med vär tids bildning,

och ^det lyriska elementets uteslutande burskap deri. Om ej

handskriften till detta stycke varit flera gänger nära att, helt

och hållet eller till en del, förstöras, hade det visserligen icke

pä läng tid fätt framträda i dagen, och gifva ensidigheten nytt

tillfälle att spetsa sin penna mot den, af sin samtid, i allt miss-

förstådde

FÖRFATTAREN.
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»Om Ätten, som drog till den väldiga Norden,

»och lärde oss runor och visdom och säng,.

»som, hyllad af himlen och dyrkad på jorden,

»bar Gudars och menniskors namn på en gäng,

»om Honom, som högst bland dem alla i ära,

»med Gejrsodd beseglade fädernas lära, «)

»om Hermoders Son och om Asarnes Att h)

»sjung, nordson, pä enfaldigt, forntida sätt!»

Sä hviskade bragdkära Saga; c)

men nordsonen teg

och tordes ej gullharpan taga.

Till honom dä steg

hans jordiska Fylgia d)- Hon tyckte hon säg

längskäggige Skaldguden Brage,

der simma pä lufthafvets gyllene väg.

Dä bad hon, med 'brinnande häg:

»Du alltupplifvande Magt! c)

»som Andars tränad hos dödlige laggt,

»begäfva min son! A t den skygge och svage

a) Ett heligt bruk, att i döden låta med nio spjutsstygn inviga sig åt

Valhals öfvergud, den mytiske Oden.

b) AsaOden eller den historiske Oden, d. v. s. den Asiatiske höfding, som

antog Odensnamnet här i Norden. Se vidare 2;dra sångens 7:de not, samt

slutanmärkningen vid l:sta och j2:dra sångerna.

c) Häfdernas gudomlighet,

d) Skyddsväsende.

c) Ordet Magter är i den äldre eller poetiska Eddan vanligaste benämniu*»

gen pä gudarne, hvilka voro sinnebilder af naturkrafterna.
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»gif mod, och gif kraft,

»att ren han för dig och för verlden må träda,

»och nordiskt om nordiska ältfädren qväda,

»för nutid, som glömt hvilken forntid den haft.

»Ja, Brage! Min son ej begär

»den frukt, som din Idun i gullask bär.
f)

»At få här på jorden förunnad den blifver;

»ty dess himmelska saft

»odödlighet gifver.»

Så Fylgian ber.

Då sänker sig skyn: i dess viftande glöd

syns Brage. Och se, han åt nordsonen ger

en droppe af Andars berusande mjöd. g)

Och nordsonen väldigen grips i detsamma:

hans ådror de brusa, hans ögon de flamma.

Med gullåldrens enfald i klappande bröst,

han framgår och dristig han häfver sin röst:

f) Brages maka, som förvarade den frakt, hvilken underhöll gudames

ungdom.

g) Skaldmjödet, annars Suttungs mjöd kalladt, hvilket Oden, den intellek-

tuella kraftens och ljusets sinnebild, tog ifrån jättarne, materiens afbilder. Se

;28:de sången, not. 3.



FÖKSTA SÅNGEN.

I norden, der årligt den gullldädda solen

kring höjderna dansar om midsommarsnatt,

ännu på den urgamla herskarestolen

vår åldrige Gylfe befallande satt ').

Så hvit, som en fjäll, hvilken isen bekransar,

när solstrålar kyssa dess glittrande pansar,

och granar och furor, i sommarens drägt,

stå nedan vid foten af verldsgamla fjällen,

sig bugande, hvar gång från skykrönta hällen

der susar en mild, men befallande flägt;

så Gylfe på herrskareklippan den höga

satt silfverbelockad, med strålande öga:

omkring honom der, likt en susande skog,

en högväxt skara sin mannaring slog.

1) Att Gylfe herskade i vår Nord, vid Asarnes intåg, bestyrkes af Sturle-

son på flere ställen i Ynglingasaga, äfvensom i Gylfaginning och dess företal.

2) Af Saxos historia om Hother, som var samtidig med Asarne och konung

i Ostergöthland , se vi, att de fornnordiska regenter plägade sitta på berg, när

de dömde bland folket. Deraf uppkom troligen det sednare bruket af Tings-

sUnar,
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Nu talade Gylfe från herrskareklippan,

hvaröfver som tak, i mång hundrade år,

en silfvergran hredde sitt yfviga hår.

Ett hyende, prydt af den nyfödda sippan

och virkadt af mossornas sammet, der låg

för Herrskarens fötter. Hans härsköld man såg

i hvila på glänsande stammen af granen;

så måne sig speglar på isklippans vägg.

Vid sidan stod svärdet; man såg på dess egg

mång blodiga skorror, likt kammen på hanen

i glada Yalhalla ®). Som eldsolen klar

sken hjelmen af koppar, fast ärrig den var.

Och Gylfe ett signande afsked nu sade

åt skaran, som färdig till hemtåget stod;

ty midvintersoffringen slutat man hade

och nordfjallens andar försonat med blod.

Re’n tystnade Gylfe. Nu äflas, nu tränges

hvar man till den andra, likt vindkastad agn.

Som när utaf segrarne sköldborgen spränges,

och Härkungen sitter dock lugn på sin vagn,

så hopträngdes skaran, så öppnades ringen.

Man lyddes och såg, och man såg likväl ingen;

men stilla satt Gylfe. Till honom då gick

en Sierska, himmelsk till bildning och blick.

I handen en gullskollad sejdstaf^) hon förde,

med hvilken hon bugande pannan berörde.

3) Denna hane satt vid Odens högsäte, och var förmodligen en sinnebild af

vaksamheten. Hanen kunde, som bild af stridbarheten, äfven tillhöra Oden, i

likhet med den hane. Mars fått på sin hjelm. Vidare härom i noten 1 vid

23:dje sången.

4) Trollstaf.
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Förtjuserskan stod i en Sierskas drägt :

i himmelsblå kofta, så rikligt betäckt

af stenar med eldögon, stjernorna lika.

På snöhvita halsen, likt Brysing det rika®),

ett band utaf perlor sitt strålskimmer spred;

kring midjan en gördel sig kärligen vred,

som älskarens slingrande armar de följa

en ungmö. Det lockiga håret, som ned

åt länderna rann, likt en solbeglänst bölja,

var täckt af en hufva, med tredubbla slag,

som delade färgen af natt och af dag.

Så omhöljdes äfven den svanhvita handen;

och hårskor, med gyllene knappar kring randen,

den fagra på höghvälfda vristerna bar.

Af ungjättar fyra ledsagad hon var,

förfärlige både i blicken och gången.

Men sjelf med det lugn, en odödlig har,

stod Sierskan der och hon qvad denna sången:

»Se, till Gylfe jag kom

»med en Bergreses spann

»men min håg är dock from

»och min budsändning sann,

»ty en härold jag är

»ifrån Asarnes här

»och från Asarnes Drott.

»Deras fridsbud jag bär

5 ) Denna sierskedrägt är enlig med den, som förekommer i Thorfinn

Karlsefnes saga.

6) Frejas halssmycke. Denna bild kan jemföras med Afrodites gördel.

Ling. 1. 2
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»och hans skyddsord jag fått.

»Redan tåget de ställt

»ifrån Saxarnes strand

»fram till Nordherrskarns land,

»vid det tånghöljda Belt

»Må, som Fridsguden blid,

»Gylfe ge dem sin hand!

»Må, som Stridsguden djerf,

»Gylfe resa sig opp,

»för att hylla mitt värf

»och med ära och frid

»fylla Asarnes hopp!»

Så qvad hon. På henne hvar Nordbo sitt öga

nu fäste. Hon liknade solen den höga,

när vidt öfver fjällen hon ställer sin gång,

och kölden och skuggorna fly sina färde.

Med sejdstafven Sierskan tystnad begärde

och qvad inför Gylfe den heliga sång,

som Havamal kallades; Asar den lärde

af Oden hin ^gamle ^). En brusande flod

var sången. Och stum, liksom skuggor sig sträcka

ur grafven, när sejdmannens sånger dem väcka,

var hopen, fast ingen den sången förstod

7) Saxarnes strand: Norra Tyskland. Att Gylfes välde sträckt sig ända

till Danska öarne, erkänner äfven den djupsinnige Sulim. Vidare härom i 16;de

sängen , not. 5.

8) Höga sången; se d. ä. Eddan.

9) Uttrycket Oden hin gamle bevisar att flere med namnet Oden varit till.

Ordet hin, ännu bibehållet i Danskan, fast nästan utträngdt ur vårt nuvarande

Svenska språk, är ett mera utmärkande (demonstratift) förord, än den nu bruk-

liga artikeln.
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Blott Gylfe den fattat; men stilla och sluten

han satt, som en vissnande ätthög, begjuten

med lifvande vårdagg; hof Sierskan då

sin röst och till Herrskaren qvädde hon så:

»Nordens Drott, som glad

»gästat Asgårds stad

»ännu der berömd,

»sitter här så kall

»på sin klippestol,

»lik en vintersol,

»mellan snömoln gömd.

»Är din kraft då all?

»Och är Asars ätt

»ren af dig förglömd?

»Njuta bragd och börd

»ingen fosterrätt

»uti drifvans bygd?

»Blir ej Sångalf hörd,

»när hon qväder här,

»under tallars skygd?

»Sjelf jag ej begär

»guld af Nordens Drott;

»sångens allkraft är

»sjelf sin himlaskörd.

»Men ett plogland blott

»här vid Eystrasjön

10) Om Gylfes resa till Asgård, se Gylfaginniag i den yngre eller prosai-

ska Eddan.

1 1 ) Rättast ; Eystrasalt
,

Östersjön.
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»blifve nu min lön,

»blifve Gefions lott '2)!»

Hon slöt; men af Nordherrskarn Gylfe hon fick

ett konungsligt bifall och bort hon nu gick.

De trollkämpar fyra, vid Gefions sida,

helt makligen bort utur folkhopen skrida.

Så molnstoder tåga på himmelen,

när vattrade ströskyar sväfva på den.

Två Hirdmän V^) befallning af Herrskaren fingo

att visa det plogland, åt Gefion han gett.

Strax desse med henne ur manskaran gingo,

och snart skall förtäljas det under, som skett.

Förstummad kring Gylfe stod männernas skara:

en hvar önskar fråga; men ingen kan svara.

Der hördes omsider ett oredigt dån:

än var det som skogarnes saktaste susning,

än åter som vårfyllda elfvarnes brusning,

när vandrare höra den fjerran ifrån.

En qvalmluft nu far öfver himlaringen,

en molnstod nu går ur böljornas famn,

så tyst och så långsamt, liksom en hamn.

Nu hördes ett sorl, liksom ljudet af vingen

från Hräsvelger Fram och tillbaka det dref

i jordgrundens innersta sköte; men ingen

de hotande järtecken varse blef.

12) Ynglingasagan berättar, att Gefion fick af Gylfe ett dubbelt plogland,

till belöning för sin sång.

18) Hird, ett slags lifvakt hos de gamle nordkonungar.

14) Jätten i örnehamn, från hvilkens vingar stormvinden går ut.
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Dock märkte dem Gylfe, och manad af dessa,

han höjde sin silfverbelockade hjessa;

med upplyftad arm och med höglyftadt bröst

han talte: »J fältens och fjällarnes söner!

»Fördröjen en stund och förnimmen min röst

»dock en gång ännu; ty för visso jag röner,

»att här icke mera den ljuder till er.

»Välan! på den vink, som mig himmelen ger,

»jag talar, och skall ej mitt syfte förfela.

»Se, väl är för Herrskarn, att bjuda han törs;

»men bättre när vännerna rådslagen dela,

»dock bäst, när af alla med kärlek han hörs.»

Så börjades talet och samfäldt de orden

från männerna hördes: »At Herrskarn i Norden

»frid, ära och magt! Må vi höra hans bud;

»ty genom den mångvise talar en Gud!»

Nu vinkade Gylfe och talade detta:

»Ett mål för oss alla de Evige sätta;

»men visdom och mod de oss gifvit som sköld,

»att jordiska qvalen och vådorna hämma.

»Se! länge var Fornjothers härliga stämma

»en ek, hvilken trotsade stormar och köld;

»men nu den föråldrats, och kronan och alla

»dess grenar stå kala, och stammen är täckt

»af mossa, och roten förtorkad och bräckt,

»bebådar, att trädet skall utdö och falla!

15) Många historieskrifvare antaga, att detta namn tillhört en af Nordens

fornregenter. Vår lärde Hallenberg anser det, med grundliga skäl, såsom ett

kollektift namn på Nordens äldsta inbyggare.



»Den ende jag är, som af Fornjothers stam

»än går, såsom sista rotskottet, fram.

»Jag njutit af lifvet all ära och fromma;

»men snart med min dag går mitt ättartal ut!

»En dotter jag äger, — en hyfager blomma;

»men icke af blomman görs sköld eller spjut.

»Min ättbroder Glamer ^
0)

,
fast yngre till åren

,

»försvann, liksom floden förrinner om våren;

»jag fåfängt kring land och kring haf honom sökt

»Bekymmer har blekt dessa tunnsådda håren,

»och tiden de kraftfulla skuldrorna krökt

»Bland eder är ingen, som kronan kan bära;

»ty lätt hon ej är och hon krossar en svag.

»Att lyda det kunna de fegaste lära;

»men få kunna herrska med rätt och med ära.

»Väl! hören det råd, som jag fattat i dag:

y)At Asarnes Drotl vill jag bjuda mitt rike;

»ty stor är den kraft, honom ödet har gett.

»Ja, sjelf uti Asgård jag honom har sett:

»en halfgud han är, eller Gudarnes like.

»J afhört den mångvisa Sierskans ord;

»som svalkande vindar från himlen de foro,

»på rosendeläppar, till oss här i Nord,

»att stadga mitt val och att stilla min oro.»

Nu gick öfver skaran ett underligt sken

och sällsamma ljud uti luftrymden hördes.

Ej någon det märkte; blott Gylfe allen

det såg, fast han föga af järtecknet rördes.

6) Denna Glamer räknas af andra till Norske kung Gylfes ätt.
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Då steg der ur skaran en stämma så grof

som björnens, när, hungrande efter ett rof,

han fåfängt har spejat kring berg och kring dalar.

Den sade: »Förunderligt Gylfe nu talar

»om sina beslut, såsom Gudarnes tolk,

»om främlingars rätt öfver Nordlandets folk.

»Nog veta ock vi, att, i Asgård du varit,

»att allt, hvad du der af de Asar erfarit

»dig bländat, som dagsljuset bländar en dverg.

»Nog veta ock vi, att, sen urminnes tider,

»din stämma från Asar lånt anlet och färg*’);

»fast den, liksom örterna, växte omsider

»tillsammans med Nordsonens skogar och berg.

Dock trodde väl ingen, att Herrskarn i Norden

»var Asarnes träl och lydförste vorden,

»förglömmande jordens och himmelens rätt;

»men Nordfjällens Gudar ditt svek velat hämma:

»de straffat ditt affall och slutat din ätt.»

Så talte med trotsande, ihålig stämma

en man, och ur skaran han trängde sig fram.

Han stor var till växt och af Bergresastam *®);

han grym var i blicken och mörkbrun i huden;

hans löje var bittert, hans åtbörd var stygg.

17) Att flera invandringar till vår Nord skett af Asiatiske stammar, anta-

ges af alla nyare häfdforskare , fast Sturleson omtalar blott en enda sådan, och

de fleste anse Gylfe, såsom ursprungligen beslägtad med Asarne. Allt detta kan

medgifvas, utan behof att föröka Odinernes antal; ty härförarne för äldre invan-

dringar kunde hafva burit andra slägtnamn.

18) Bergresar voro Nordens älsta, mägtigare inbyggare. De bodde i fjäll-

trakterna, och fingo deraf detta namn.
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Af varghud en kåpa, så tjock och så luden

^

han bar, utan ärm, öfver hjössa och rygg.

När främst intill Gylfe han sig hunnit maka,

han lade sin hand under långskäggig haka,

mot ändan af klubbskaftet stödde han den,

hvars bål kunnat krossa väl trettio män,

om handlöst den fallit ur Bergresens händer.

Hans ögon, som liknade halfsläckta bränder,

sig långsamt vredo i insjunken grop.

Helt makligt till lyssnande männernas hop

han nu, som en Svartalf^®), ånyo sig vänder

och talar: »Af ryktet den tidning jag fått,

»att Asarne alla från Saxland måst flykta

»för mord, som en Asiaförste begått.

»Vid Belt de nu vanka förföljda, betryckta;

»och vi skulle mördarne taga emot,

»och vi skulle hjessan för veklingar böja?

»Vi trampa de fjäll, som till himlen sig höja,

»och skulle oss kasta för främlingars fot?

»Försvarom de Gudar, som Norden försvara;

»må hvar utaf oss deras hämnare vara!

»Eho, som dem smädar, han gifve sitt blod,

»att dermed vanhelgade altaren tvätta!

»Om Gylfe dem sviker, så äger jag mod

»att sjelf uppå herrskarestolen mig sätta.

»Af alla i Nordlanden rikast jag är,

»blott gyllene kärl mina hofsalar pryda,

»och äldst är af allas det ättnamn jag bär.

19 )
Mörkrets demoner, som bodde under jorden. Ljusalfernu, ljusets de-

moner, bebodde den tredje himmelen, etern.



»Ej mycket mig kostar att rusta en här;

»ty Jättar och Jotar min härstämma lyda.»

Så hatfulle Thjasse Ett uttryck han har

af Loke den onde, hvars ättlägg han var.

Ånyo ett sorl ibland männerna hördes,

och folkhopen fram och tillbaka rördes.

Än uppstod ett hånskratt, än hotande larm;

här höjdes en stämma, der lyftes en arm.

Så praslar i skogslunden droppe på droppe

från molnen, fast åskorna tiga deroppe.

Men lugn, som en Gud uti stridslarmet går,

så Gylfe på herrskareklippan nu står;

å svärdfästet senfulla händerna hvila.

Och fram som en stormvind, de strafforden ila:

»Förhatlige huggorm af Nidhöggers ätt,

»hur vågar du tala om Gudarnes rätt?

»Du, hvilken för Gudar ett knä aldrig böjde?

»Du fjällbjörn, som alltid, förrädisk och djerf,

»din ram emot vallande hjordarna höjde;

»som endast dig väpnat till Nordens förderf,

»hur vågar du tala för fjellstängda Norden

»till oss ?»

20) Thjasses namn förekommer dels i mytisk, dels i historisk mening.

Den mytiske Thjasse dräptes af Thor; honom tilläggas tre söner: Thjasse, Ide

och Gang. Se Brages samtal i d. y. Edda. Denne siste Thjasse var troligen

den historiska person, hvilken i Ynglinga- oeh Hervarasagorna omtalas. En

Thjasse bodde uti Norge och en uti Finland, hvilka båda man här framställt som en

enda, emedan deras handlingar i urkunderna föreställas samtida, d. v. s. vid

Asarnes intåg i Norden. Han kallas i Hyndias sång uti d. ä. Eddan den prakt'

älskande Jotun, Vidare se noterna 2, 3 och 9, vid 27:de sången.

21) Nidhögg var urmörkrets beherrskare, hvilken i drakehamn, omgifven

af oräkneliga ormar, oupphörligt gnagde på Yggdrasils (Lifsirädets) rot.
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Förrän Gylfe hann sluta de orden,

förmörkades solen, och blixtar och dön

i leding nu drogo mot svallande sjön.

Förfärligen skakades heliga jorden 22)

Det knakar i berg och det brakar i sky!

Likt rusige män, som kring mjödkaret vandra,

så växelvis männerne knuffa hvarandra:

de vilja, men icke de kunna fly.

Den klippan, der Herrskaren plägade sitta,

sig rörde, som offerdjurs inelfvor spritta.

Men Gylfe satt stilla; ty hjertat fick lugn

igenom sin tro, fastän ofvan och under

det hördes ett hafssvall, det hördes ett dunder.

Fast himlen var röd, som en glödande ugn,

och upp stego töcknar, så svarta och tunga,

som svaflade väder ur Heklas lunga.

Omsider de Hirdmän, som Sierskan följt,

der störtade in. Liksom undsluppne fången,

med ännet af tillrande svettdroppar höljdt,

den ena till Herrskaren qvad denna sången*

»Jordgrunden skälfde,

»jag sjunka den såg.

.

»Eystrasalt hvälfde

»mot klippan sin våg.

»Sierskan sköna

»sitt plogland nu kör

22) I d. ä. eller poet. Eddan förekommer ofta uttrycket: den heliga jorden.

Förmodligen menas härmed det, under organiska former, framträdande alstrings-

ämnet,' hvars sinnebild Frigga var, och hvilket derföre kallades i motsats

till jordens oorgauiska bestånd ,
hvilket af de mytiske thursar och jättar föreställdes.



»ned i jordens grund.

»Verlden får röna

»det trollverk hon gör

»med fjärdar och sund.

»Hon danar i Norden

»en strandfager sjö

,

»Hon gör utaf jorden

»en blomstrande ö 23).»

Den andra Hirdmannen fram äfven trädde,

i siaretjusning, och sålunda qvädde:

»Jordgrunden skälfde,

»jag sjunka den såg.

»Eystrasalt hvälfde

»mot klippan sin våg.

»Ungjättar fyra

»som dragare stå

»för Sierskans plog;

»den månd hon styra,

»så fårorna gå

»under berg och skog.

»Nu gör hon i Norden

»en strandfager sjö.

»Nu gör hon af jorden

»en blomstrande ö.»

23 ) Denna dikt är tagen af Ynglingasagan, Mälarens och Selands uppkomst

lär troligast kunna föreställas såsom följder af en jordbäfning. Se vidare slut-

anmärkningen till t6:de sången.
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På närmaste höjder nu männerne hasta

och spejande blickar kring nejden de kasta.

Der syntes blott störtade hyddor och tjäll,

blott rotbrutna skogar och splittrade fjäll,

och svartblå var solen och himmelen blodig.

Förfärad en hvar sina händer nu höll

för ögat, och ned på sitt anlete föll.

Omsider en yngling, mer härdad och modig,

steg opp på en bergspets. Med stirrande blick

han tyckte sig skönja hvar Sierskan gick.

Och likasom Nordherrskarns Hirdmänner sade,

han säg hur de ungjättar fyra, hon hade,

som dragare gingo, likt vårdimmor fram.

Han tyckte att dessa nu följde hvarannan,

med dubbla och silfrade stjernor i pannan ^
4) j

men Sierskan sjelf höll i trollplogens stam.

Med allstarka armar hon årderet styrde.

Att vattnet det fräste och mulltöcken yrde,

och jordgrunden skälfde kring haf och kring land,

när plogbillen stötte mot klippor ibland.

Han såg det; ty blodet var eldadt af faran,

och trofast beskref han den härliga syn,

han sett genom dimmor, vid himmelens bryn.

Än Gylfe satt lugn hos den öfriga skaran,

som fann sitt beskydd i sin Herrskares mod.

Han talte med dem om de Asars Valhalla,

om Gudarnes verk och Gudinnorna alla.

24 ) Se Thiodolfers säng i Ynglingasagan och vidare slutanmärkningen till

16:de sången.



Hvar Nordbo förundrad vid samtalet stod;

men hatfulle Thjasse löt sinnet ej falla.

Ånyo han ämnade höja sin röst,

och höfde sin panna och hvälfde sitt hröst;

dä plötsligt kom åter den stojande hopen,

som utgått att undret beskåda. Nu teg

den hatfulle Thjasse, ur ringen han steg;

så ulfvarne flykta för skallkedjeropen.

Sin ilska på vägen han tömde ändå

i hotelser. Saga dem häpen hört nämnas:

»På Asarnes ättmän jag evigt skall hämnas;

»af mig aldrig mera de frid skola få.

»Min skymfade dotter skall le, i sin smärta,

»och ropa på blod och förstocka sitt hjerta.»

Nu svängde han klubban; en mastgran likså

plär susa. Men Gylfe, med snölockig hjessa,

ren afskedets tecken åt männerna ger:

de bortgå; dock suckar så mången bland dessa

»Vår älskade Gylfe ej samlar oss mer;

»hans kraft är ett glimt af det döende nedan,

»hans välde en gullsky, der solen gått ner.»

Men Gylfe på härolden kallade sedan,

och denne gick fram för den åldriges bord,

med vördnad att lyssna till Herrskarens ord:

»Nu vårstormen hviner

»och vårnyets glans

»på isarne skiner.

»Snart böljornas dans



»skall börja vid stranden

»och svänga sig snällt

»öfver hvalarnes fält;

»på glittrande sanden

»blir snödrifvan smält.

»I svallande bölja

»min snäcka då sätt.

»Af hjeltestor ätt

»välj män, som dig följa

»till Gudarnes fränder,

»vid Belternas stränder.

»För Asarnes Drott

»och för Asarnes här

»du tale de orden:

»Af Herrskarn i Norden

»ett budskap jag fått

»och fram jag det bär,

»med frid och med ära.

»Se, Nordfjällens land

»han ger i er hand.

»Må Asarnes lära,

»som vårsolen ren,

»snart sprida sitt sken

»kring snöbetäckt Nord!

»Hell! Nornornas makt

»besegle de ord,

'som Gylfe sagt!’'

Och våren han kom, och på gullsnäckan gingo

så härold som svenner, och medvind de fingo.
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Men Gylfe den hviilfning beskåda nu vill,

som Sierskan gjorde. Se, böljorna svalla,

der Nordherrskarn förr sina hjordar lät valla!

Trehundrade öar och tusen dertill

man såg, liksom härflottor ankrat der hade.

Den åldrige Gylfe inom sig då sade:

»Du nyskapte sjö är som himmelen blå;

»likt skiftande moln dina öar framgå,

»der vindarna söfvas och vågorna stupa.

»Dina steg äro lugna; men äro dock djupa,-

»se, derföre Lögaren heta du må!»

Och Lögarn de älskade fjärdar än sköljer,

fast Verdandi 2’) forntida namnet fördöljer.

Der Gylfe allena en afton nu satt,

lik måne på himlen*, i dimmefull natt;

då kom ifrån jagten hans dotter den sköna,

till fadren hon trädde med vindflägtens steg.

Den hyfagra Hejdi 2») för Gylfe neg;

så böja små blommor, i dalarne gröna,

sin rosendekind utmed ekarnes stam.

Nu trädde den hyfagra närmare fram:

25 ) I Mälaren räknas öfver 1300 öar, enligt Fischerströms beskrif-

ning.

26 ) Mälaren kallades fordom Lögaren, ett namn, som några härleda

af orden Logn^ lugn, och Garn, djupt vatten.

27 ) Ödets lierskarinna, som bestämde det närvarande.

28
)

Några häfdforskare betvifla den enkla sanning, att denna Hejdi

var den Svenske Konung Gylfes dotter. Schönning vill göra henne till sondotter

af Haldan Gamle. Men i Fundin Noregs står (sid. 9 och 10, Björner), att

Haldan hade nio söner med sin gemål, hvaribland ätven Gylfe; dock är äfven

berättadt att ingendera ägde barn och alla föllo i en strid. Huru kunde då

denne Norske Gylfe vara fader till den Hejdi, som i Hervarasagan omtalas? Det
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satt snöhvita linet kring rundade armen
^

satt gullröda smycket på svällande barmen^

och skarlakans koftan kring länderna samm.

Sitt jagtspjut ifrän sig den hyfagra lade,

och Gylfe han såg uppå henne så ömt;

ty bilden och blicken af modren hon hade,

hvars skugga sig redan i lufthvalfvet gömt

Men dottern med snöhvita handen berörde

den åldriges kind, och sin panna hon förde

mot seniga armen på nordfjällens son.

Så tillrande regnbäcken smyger helt stilla

kring kanten af berget, som födde den lilla

med molnen, fast dessa gått långt derifrån.

Men Hejdi, med ögat på Herrskarn i Norden,

så kärligen talte de forskande orden:

”Jag hört att till Belten din härold du sändt,

”att bjuda åt Asiadrotten ditt' rike.

”Hvi är nu ditt sinne till främlingar vändt?

”Kan Norden ej afla de Östmänners like?

”Måhända af fruktan för Asarnes makt,

”du villigt för dem har din nordkrona lagt;

”men jag vill försvara vår rätt och vårt välde.

”Måhända den listiga Sierskan ställde

heter der: ”Asarne kommo till Norden och Oden satte sin son Sigurlara till

Konung i Gardarike, och blef han gift med G ylfes dotter'" Och i föresprå-

ket till d. y. Edda står: Oden for norrut till det land, som nu kallas Svearike.

"Och var der en Konung henämd Gylfe" Samt i början af Gylfaginning

:

"Konung Gylfe regerade öfver det land, som nu heter Svearike "

att förtiga allt hvad Ynglingasagan på flera ställen yttrar om denna Gylfes tilU

varo och samtidighet med Asarne.



33

”sin tjussång till dig, för att döfva ditt avärd;

”ty allt hvad hon gjort är från trollenas verld.

”Se! viss är min hand och ej sällan jag fällde

”en yfhårig björn, med mitt blixtrande spjut.

”När Resar oss hotat, jag tågade ut

”i kämparnes spets, med den blodröda skölden.

”Se! härdad är nordmön, fast känslig hon är:

”hon mödorna älskar och stormen och kölden,

”hon liknar ju högväxta granen här,

”den sommarens drägt under drifvorna bär.

”Nog, blixtrande svärdet jag tager i händer,

”och sätter en hjelm på mitt lockiga hår,

”och höljer så glad, om ditt bifall jag får,

”i skinande brynja min barm, mina länder.

”Jag för dina kämpar till segersäll strid,

”att värna min fader, vårt land och vår frid.

Så talade Hejdi; men Herrskarn i Norden

han sade till hyfagra dottern de orden;

”Jag röner mitt mod i din snöhvita barm;

”men fjerran oss vare all misstro och harm!

”Om strida behöfdes, den förste jag vore,

”trötts åren, att upplyfta hämnarens arm.

”Dock föds ingen strid med de vise och store,

”som väntas till oss, från Kodaniens strand,

”se, frivilligt bjuder åt dem jag mitt land.

”Ej heller du våge att Sierskan klandra;

”ty Asar mig sagt, att i menniskohamn

Ling. 1. 3
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*’den härliga Freja bland folken plär vandra,

”med olika anlet, med olika namn 29).

Här slöt han. Sin Hejdi han månde betrakta

med tjusning. Han tog hennes snöhand och sakta,

men varmt, han den tryckte till faderligt bröst,

och qvad denna sången med innerlig röst:

”Likt midvinterns sippa

”som föds på en klippa

”bland stormar och snö,

”du härdad är vorden.

”Det egnar en mö,

”som föddes i Norden;

''ty stark är den stam,

”som skjuter sig fram

”ur jernmängda jorden.

”Tung skölden dock tyckes

”för liljehvit arm;

”af ringbrynjan tryckes

”den svällande barm.

”Ej dig kunde fånga

”det kärliga tal

”af småsvenner många,

"som bugande gånga

”i Herrskarens sal.”

29 ) Freja, kärlekens gudinna, ombytte namn efter olika folkslag, som hon

besökte. Hon kallades äfven Gefriy som troligen är en sammandragning af

namnet Gefion och blifvit henne gifvet för att beteckna den kyska kärleken —
(Gefion var oskuldens gudomlighet), — eller för det man trott, att Freja sjelf

uppenbarat sig för Gylfe, under Asynjau Gefions skepnad och namn. Vidare i

slutanmärkningen till 16:de sången.



Ur Nordtärnans öga nu stoltheten strålar,

fast rodnan det hyfagra anletet målar,

som norrskenet sminkar en snöbetäckt höjd;

då fortsatte Gylfe sitt qväde förnöjd:

”Men stoltheten vike,

”när troheten ber!

”Snart kanske du ser

”bland Asar en like,

”som hjertat du ger;

”då är genom er

”min ätt ännu vorden

”förvarad i Norden.”

Förlägen slog Hejdi sitt öga mot jorden;

men gömde i hjertat de vänliga orden.

Allenast en tanke, så nätter som dar,

hon hade: den tanken på Asarne var.

Af gyllene strimmor på ättkullen höga

ren glöder de snöhvita björkarnes stam,

förrn gullklädda solen, med strålande öga,

har blickat ur mörkblåa böljorna fram,

så Hejdi i hjertat en eld redan kände.

Men Natt omkring jorden sin stjerngördel spände,

och Gylfe i herskaretjället nu låg;

dock knappt hade sömnen hans ögonlock slutit,

förrn kring sig han strålande Ljusalfer såg.

De hade hans läger med eldglans begjutit;

och se, framför dessa en Sierska stod;

på Gylfe hon såg, och då brände hans blod.



Hon liknade sällsamt i blicken och rösten

hans maka, som föll lik en ros innan hösten

En harpa hon höll; när hon slog derpå,

flögo tusende stjerner kring himmelen blå.

Och Alferne små sina strålvingar fällde,

när hon denna spådom till Herrskaren ställde:

’'Han, hvilken var

'Yörr än den förste,

”i urtidens dar;

* ''Han, hvilken är

"störst bland de störste,

'*i Magternas här;

"Han, som förblifver,

"när himlen och jorden.

"och Magter förgå,

"Han talade så:

"At Asar jag gifver

"den fjällstängda Norden

"och välde och ära;

"men se, deras lära

"försvinner, likt flärden,

"för Medlarens namn,

"som famnar all verlden,

"i menniskohamn!"

För Nordherrskarn ljöd denna varnande sång,

tre nätter; och Sierskan tog hvarje gång

en vänare bild af hans hänfarna maka.

Han ville den famna; men bilden försvann

i gullskyn, och vaknande suckade han:



'Nej! ätthögens åbo ej kommer tillbaka;

'Men Han, som skall frälsa vår suckande jord,

'Han famne och värme vår kyliga Nord!»
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Slut-anmärkning.

Be flesta häfdforskare hafva antagit, att Asarnes invandring till vår Nord, un-

der deras namnkunnigaste härförare AsiaOden, skett det sista halfva århundradet

före Kristi födelse, och denna tidrymd omfattas af närvarande stycke.

Asaläran måste, likasom alla andra jordiska skenbilder, vexla och förtyna,

sedan Kristna religionens sol uppgått i Östern, der Judaismen var denna guda-

sols morgonstjerna. I Norden, dit hennes strålar inträngde först ett årtusende

senare, var Asaläran, fastän mera en naturdyrkan än den förra, och ehuru sjun-

ken i vanhelgd hos sina egna anhängare likväl genom sin inre betydelse, un

hemlig föreningslänk mellan forntid och Kristendom. Derföre funno de Kristna

ibeskydd i vår Nord, då sjelfva det bildade Eom i århundraden varit befläckadt

af martyrers blod. Nordens hedningar brukade först öppet våld, sedan de Krist-

na presterna, fridsamt emottagna, och missbrukande denna frid, börjat våldföra

landets lagar och gudastoder. Vidare öfver detta ämne i slutmärkningen tiil

29:de sången.

Misstydd, likasom andra gudaläror, af sina egna anhängare, var likväl Asa-

läran ett förebud till Kristendomen; ty hon var bildrik utan retande sinlighet,

allvarlig utan fasaväckande vildhet, och denna våra fäders tro, i förening m<ed

det politiska förhållande, hvari Asarnes högsta anförare stod till hela Norden,

hvilken han med härsmakt omöjligen kunnat inkräkta, gjorde friden till hans

säkraste bundsförvandt. Också flnna vi hvarken i Ynglingasagan, eller i någon

annan urkund, att AsiaOden, eller hans medfölje, sjelfmant sökt med vapen

göra sitt intåg gällande i vår Nord, fastän Jotastammen var Asarnes fiende.

Det uttrycket: då Asarne k omm o till Norden (icke: då Asarne intogo Norden)

finnes i hvarje urkund, som berör denna vigtiga händelse. AsiaOden beskrifves

såsom en stor härförare, hvilken alltid segrade, och var lika fruktansvärd för

sina fiender, som ljuf för sina vänner; och det heter, att Asarne alltid voro de

andres öfvermän, då de pröfvade hvarandra, och att de förre genom synvänd-

ningar öfvervunno infödingarna; men hvarken AsiaOden eller hans Biar och män,

sägas hafva våldfört desse. Sjelf förföljd, eller åtminstone osäker för Romarnes

omätliga inkräktningar, sökte han lugnet bland Nordens obildade stammar. Och

då han icke sjelf utgaf sig för gud; — ty det gjorde folket i sin blindhet, —
framstår han mindre listig än de fleste verldseröfrare. Hans son ,

AsiaThor, var
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den ende, som sökte striden; men dennes bragder förblandas ofta med den my-

tiske Thors, d. v. s. AukaThors. Den strid, hvilken Asarne hade med Hother,

enligt Saxo, var väckt och utförd för Beldeggs skuld, hvilken qvarstannat så-

som regent i Vestfalen, och AsiaOden tyckes hafva undvikit allt vidare delta-

gande i denna sin sons härbragder.

Likväl måste alla jordlifvets strider storma in på AsiaOden sjelf, såsom en

varelse, hvilken rörde sig i jordlifvets vidsträcktaste horisont, oeh ändå måste han

ifra för friden, såsom det enda medel för hans stora syften. Sålunda betraktad,

har den historiske person, som nämnes AsiaOden, verkat till sin tids förädling;

ty allt stort förädlar, under hvad form det än framstår. Gebrers och Persers

heliga böcker antaga äfven friden för den högsta sällhet.

Dessa och efterföljande historiska undersökningar torde vara ändamåsenliga

;

men jag bifogar dem endast i historiskt syfte, och icke för att dermed stämpla

det poetiska försöket öfver Asarne. Ynglingasagan, ehvad kritisk dom man än

må fälla öfver dess stränga historiska halt, är redan sjelf ett Epos. Jag stödjer

mig på dess grunder, utan att adla mig med dess sköldmärke. Något mera om
denna vigtiga urkund, se i slutanmärkningen vid 25 sången.
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ANDRA SÅNGEN.

Och härold och svenner, vid lundrika Fjon,'

snart Gylfes bevingade gullsnäcka lade.

Snart Herrskarens fridsbud han framburit hade

för Asarnes Öfverdrott, Hermoders son

den bragdstore, hvilken det hördes besvara

med värdighet, följd af en gullpansrad skara,

som sken lik en glittrande isklippevägg;

men hvilken mot honom bemärktes helt föga.

Så bredaxlad står, med sitt lockiga skägg,

en hundraårs jernek på sandåsen höga,

der ensam bland härjande stormar den bor,

och kallar sig blixtens och skyarnas bror;

förhärligad syns den, när fullmånens öga

försilfrar dess brynja, då barrskog och lund

beskuggade skymta, vid midnatts stund.

Nu gästerna bjödos till gullväfda tältet,

som stod, likt ett trollslott, på blomstrande fältet

och hvimlade härligt af gullprydda mör,

likt hafvet, då Sol det med gnistor beströr,

och dessa i tallösa ringlingar spritta.

Man ingår; och främst, från de öfriga skild,

der synes en qvinna å brudebänk sitta,

som Vanadis skön och som Nanna så mild.

När härold och svenner nu henne beskådat,

han hviskade: '7a, denna himmelska mö

I) Fjon (Fjun) urgamla namnet på ön Fyn i Danmark. Se vidare slut-

anmärkningen till 16 :de sången.
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”har Asarnes antäg för Gylfe bebådat.

”Vi sett huru Lögarens strandfagra sjö

''hon utplöjt. Vi hört huru Selundas ö

"hon lyft ur Kodaniens svallande vågor,

"som rågfält stå upp, efter svedjarens lågor."

Så härolden. Hemligt förundrad, hvar sven

den hrudklädda Sierskan kände igen.

Och bruden var Gefion. Som brudgum vid . henne

satt Ungdrotten Skjold, lik ett klarögadt ny,

med svällande kind och med skäraste hy;

fastän på hans månljusbelockade änne

det ädla och manliga allvaret satt.

Kring ungparet alla nu skämtade gladt:

här sneglade pratsamma svenner begärligt

åt bruden; men der, i all tysthet, så kärligt

en ungmö betraktade Skjold, och då gret

det himmelsblå ögat. Så daggperlor stilla

i blomkalken dallra. Den sörjande lilla

bemärktes af ingen, och ingen hon lät

förnimma sitt vemod. Ung Alfhild hon het.

De rosende kinderna skiftevis brunno,

och skiftevis rosorna åter försvunno.

En Drott likväl stod icke långt derifrån,

med jättelik vext och med åtbörder höga:

han följde ung Alfhild, med forskande öga.

Sjelf AsiaÖfverdrotts förstfödde son

han var, och som Skjold, af ung Alfhild en frände.

Sjelf mogen till åren, den omogna knopp

han såg, med en älskares trånad och hopp;
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han älskat ung Alfhild
,

fast ingen det kände.

Omsider till henne förtroligt han gick,

med lågande hlod och med brinnande blick,

han sade: ’’Hvi står du så tyst, liten fränka,

''då nöjet här vinkar och gullhornen blänka?

"Hvi tillrar en perla på rosende kind,

"då skämtet förjagar hvar suck som en vind?

"Kom hit, och mig tillåt en stund med dig glamma;

"ty ådrorna mina af horndrycken flamma."

Så talte den starke; dock hördes han ej.

Ung Alfhild hon teg, likväl frambröt ett nej

ur tårhöljda blicken. Då kom i detsamma

den ljuslette Beldegg: förundrad han såg

på brödren, som annars så dyster i håg,

nu stod vid den fränka, och snöhanden smekte,

och glad som ett barn med dess guldlockar lekte.

Men se, för de Nordmänners tanke och blick

stod Gefion allena. Omsider man gick

till gästrika hordet: Asynjorna slogo

för Nordmännen mjöd uti gyllene horn,

och tvemänning drucko, och skälmskt mot dem logo;

så blicka små stjernor på klippborgens torn.

Men gästfrie Hler 2)^ sjelf en gäst i det gille,

satt tyst; ty han Asar utforska ville.

Så står i en löfskog den ensamma gran,

som vore han ej vid de naboar van.

Den gamle på hjessan bar silfrade lockar,

2) Denne Hler var en af Fornjothers ättlingar, en vis man, och i vår Nord

den förste, näst Gylfe, som hyllade Asarne.
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och yfvigt var skägget och hvitt som en svan,

när högbugtad bringa beställsamt han plockar,

och gyllene näbben, blott då och då,

försigtigt han doppar i böljorna blå,

och stilla sig hvilar bland susande säfven.

Helt tyst satt nu Asarnes Öfverdrott äfven;

ty ogenomskådlig i glädje och sorg

han var, likt en tillsluten höfdingaborg,

då nattliga spejare djerft kring den smyga.

Mot vänner hans anlet var höghvälfdt och klart,

af himlen en bild, då, med tankarnas fart,

deröfver mång gyllene vårskyar flyga.

Enhvar i hans anblick förlustelse fann;

men stod han i striden, hans öga då brann

förfärligt. Så brinner i stormiga qvällen

en nederlagsbådande eldsol på fjällen ^),

Det gullhorn sin mannabepröfvande gång

ren slutat; ty börjades skämtan och sång,

och Nordmännen röjde än tjusning, än häpnad.

Här dansade mör: som bland Ljusalfers ätt,

var all deras rörelse liflig och lätt.

Der svängde en kämpe, med lansar beväpnad,

väl sju opp i luften, på olika sätt.

Nu stämmor och anleten hundrade gånger

förbyttes; nu vexlade lekar och sånger.

Hvar Nordman än log, än ryste dervid.

3) Se Yngligasagans beskrifuiug pä AsiaOdeu.



Så flögo mång dygn af den vingade tid.

Men listige Lopter förklädd sig då närmar

de yngre Asynjor, och gäckande härmar

han Nordboar alle, i tal och i ord.

Då framgick den skarpsynte härold från Nord

mot hånarn. Asynjorna rodnande slogo

blå ögon till mark och tillkaka sig drogo;

men Lopter till löje dem retade snart.

Bland Diar och Drottar var tystnad. I lunden

så ekarna slumra vid midnattsstunden,

då aspkronor pladdrande sättas i fart,

vid lättaste fläkt ifrån Vindalfers vinge,

som tusende tungor enhvar af dem finge.

Fram Säming den djerfve till Lopter då gick,

han hviskade: ”Blind såsom rofdjurens ungar

”du är, om du icke förnimmer den blick,

'som der, emot dig från vår Öfverdrott, ljungar.

”Ditt hån har han hört, och din fräckhet han sett.

”Har ren du förgätit det bud, han oss gett,

”att Nordmännens seder och skick borde skonas;

”ty så blott kan Norden med Östern försonas?”

Det Säming; men listige Lopter han gaf

ett gensvar som ormbett så giftigt, och åter

han gäckspelet började. Tystnan bryts af

om natten, när ufröst från borgtornet låter.

Då ilade kindfagre Sigurlam fram

och sade: ’'Du ättling af Jotarnes stam!

”Säg, hvarföre du så din härkomst förhånar

”i dessa?” — Den rådige Gaute der stod
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bredvid, och han sade: ''När ulf får se blod

”af ulf, han ju rasar? Mig icke förvånar,

''att Lopter den gästfrihet minnas ej kan,

"som fordom han sökt och bland Asarne fann;

"ty bör och hans illska på desse nu falla,

"som gästfritt till ättmänners land honom kalla.”

Straxt yttrade AsiaÖfverdrotts bror,

den tungsinte Alf: "Ej den gåfvan är stor.

"Hvad skola vi söka i fjällstängda Norden?

"Hvad kunna vi ernå i Thursarnes hem,

"der björn delar allt, som försakas af dem?

"Ett ishaf är himlen, ett snöfjäll är jorden!”

Ung Alfhild hon såg på sin fader och teg,

fast rodnan på himmelska kinderna steg;

men Lopter den listige log åt de orden.

På talaren Yngve den unge då säg,

och svarade: "Frände, din tungsinta håg

"vi känna: beständigt den vänder och vänder,

"som flyttfåglar trå efter fjärmaste länder,

"hvart halfår .

.

I ringdansen Yngve nu drogs;

ty strömkarlaslag uppå gullharpan slogs.

Ren gammal och ung af en hemlig förtjusning

4) Sägnen om strömkarlaslagen förekommer i våra sagor, och ännu talar

vår allmänhet om neckdansen, (Alvastråket), vid hvars förtrollande kraft alla

måste dansa, tills de störtade i sjön, om ej harpan och slagen vändes om.

Grekens Orpheus och Finnarnes Wäinämöinen hade samma tjuskraft. Det rus,

som dansen ger, medelst hlodets feberaktigt uppjagade omlopp, och det försin-

ligade förhållandet emellan båda könen, har gjort dansen, så hos vilda som hos

bildade folkslag, till ett heligt uttryck både af glädje och sorg. Sjelfva Gre-

ken gjorde en af sina nie Muser till dansens gudinna; hans Gratier dansade,

äfvensom hans ursinniga Bacchanter.



vardt gripen, och svängde på fältet omkring

som löf, hvilka surra i stormilens ring;

och alla nu sjöngo i helig berusning:

''Oemotståndligt som frusande ström,

"oöfverlagdt såsom tjusande dröm,

"fattar oss alla de Eviges gamman!

"Hej! Omkring, omkring,

"uti yrande ring,

"att fånga en gnista af himmelska flamman!

"Ande och kropp

"högre opp, högre opp!

"Smälten som droppe vid droppe tillsamman

"Blod! må ditt lopp

"jaga från hjerta och sinne

"hvar tanke, hvart minne!

"Upp! Liksom flåsande hind

"söker det älskade kid,

"så med lågande hjerta och kind,

'sök fröjd och frid!

"Hvar är gräns

"för vår fröjd?

"Hvar är slut

"för vår dans?

”Ingenstäds ! Allestäds

!

'1 vårt innersta käns

”Ingen rast, ingen sans.

"Anden ropar så nöjd:

”Svärma och gläds!

"Svärma och njut!
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'’Hurrah? Längre ut,

”såsom andar vi sväfva

”upp till solbeglänst höjd,

'ned till bottenlös sjö.

”Ha! Hvarföre bäfva?

"Fröjddrucken mö,

”bragdlysten man

”icke sucka kan.

”Sorgfritt vi lefva,

”sorgfritt vi dö.”

Så sjöngo de alla med brusande röst;

allt högre och högre sig häfde hvart bröst.

Snart började yran dem vildare fatta,

och nära till tånghöljda stranden man kom;

men sångaren hvälfde sin gullharpa om,

och dansarne gingo till tältet, så matta.

Der svindlade en, och en annan der log;

ty hjertat än högt som ett vårflöde slog.

Men gästfrie Hler hade åskådat detta,

helt tyst, och han slutligen afsides tog

den AsiaÖfverdrott; bad honom sätta

sig ned vid hans sida, och så till sin värd

han sade: ”Jag är ej i runesång lärd,

”och föga det skulle den åldrige fromma;

”men hjerta jag har, likt en utvecklad blomma

”hvar solstråle in i dess innersta ser.

”All misstanke brottslingars oro mig ger;

”jag måste den reda, och stunden är inne,

”att också för dig jag bör lätta mitt sinne.



’'Din härkomst är ädel, din visdom är stor;

”men ryktet så ofta föränderligt talar.

”Ej går samma vind öfver fjäll och i dalar.

”Se, när från mitt älskade Hlessö jag for,

”ett bud till mig kom, och jag ännu det tror;

”den ädle Kung Gelder i Saxland det sände:

”Gif icke åt Asarne frid i ditt hem;

”med lönnmord min gästfrihet löntes af dem,

”så voro hans ord. Må ett svar du mig gifva

”Min ö du besökt, och du hit mig ju bjöd

”att gästa hos dig och att fresta ditt mjöd.

”Men mördares vän kan jag gamle ej blifva,

”och främligars värn jag dock vara vill;

”ty gästfritt sinne hör Nordsonen till.”

Likt söfvande vågor på vindfria stranden,

det talet för AsiaÖfverdrott ljöd.

Han tog den förtroliga gästen vid handen

och talade: ”Ljuft är det gästfria mjöd

”för uttröttad vandrare. Ljufvare svalkas

”dock hjertat af vänsälla varnarens ord,

”när han på en villande fjällstig oss nalkas;

”de tränga som vårdagg i tynande jord.

”Den lidandes tunga af mildhet kan lossas;

”men våld henne binder, och hjertat förkrossas.

”Den ädle är öppen. Blott han kan bli lönt

”med trohet; ty hör nu de öden jag rönt.

”Vid offret i Asgård et gudasvar sade:

”/ norden må Asarne hyllas, tills blod

*'beflächar demF Detta förökte vårt mod.



”Vi drogo till Saxland och lefde så glade;

'’ty ädle Kung Gelder oss mottagit hade

”med ära. En Härkonung dit äfven kom:

”hans åtbörd var kraftfull och ledig, liksom

”en högkronad elg uppå grönklädda fält.

”Mång gullringar bar han på armen och bältet,

”och skänkte med hjertelig frikostighet

”till alla, och gifmilde Skate han het;

”mer ryktbar han var dock i bragder och snille.

”Han deltog med oss uti lek och i gille;

”men Brede, hans gunstling, af trälboren stam,

”förstod att hland frihorne bana sig fram.

”Och stolt af sin lycka, beständigt han ville

”förråda sin magt; liksom bågen, fast svag,

”jemt töjer på strängen. Han utgick en dag

”på jagt, med ung Sige, min son och han tömde

”sin illska och sade: ”Jag hört att din far

”är son af en Gud, fastän Guden dig glömde;

”ty du uti jagt ingen lycka har,

”mot trälfödde Brede.” Så hånligt han gäckar

”min son, hvilken retad förglömmer de ord,

”i Asgård han hört, och den gästfria jord

”med trälfödde hånarens blod han befläckar.

”En molnstod då straxt öfver himmelen går,

”och solen sig gömmer: ett yrväder slår

”sin snöbädd kring liket. Förgäfves nu letar

”Kung Skate sin gunstling; men Sige går ut

”och visar hans lik och sitt blodiga spjut;

”med trotsiga hånord han hämnaren retar.

”Kung Gelder och Skate med bojor och död

”oss hota. Jag blodsböter fåfängt dem böd.
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''Som vågor i stormen hvarandra ses väcka,

"så Saxare reste sig kring våra tält.

''Af Diar en sköldborg nu slogs, att betäcka

"de svaga. En hvar förde ned till sin snäcka

"sitt bohag, och hit till det tånghölj da Belt

"de alla från bördiga Saxland nu gingo.

"Sjelf förde jag Sige, min brottslige son,

"till okända öden, men långt härifrån.

"Sen lände jag hit, och det anbud vi fingo

"från åldrige Gylfe, jag mottager glad:

"till fjällstängda Norden jag drager åstad.

"Men hjertat än ber för min brottslige Sige:

"I magt och i visdom och ära han stige,

"som vårsolen dagligen högre ses gå!"

Den AsiaÖfverdrott talade så.

När gästfrie Hler den berättelsen hörde,

hans blod och hans bröst sig allt lättare rörde.

På AsiaÖfverdrott trofast han såg;

så Måne sig speglar i stormfri våg.

Sin hand öfver klappande hjerta han lade

och vänsällt, men manligt, de orden han sade:

"Af Fornjothers stämma mitt ursprung jag har,

"och ärlighet varit min fosterfar.

"Hvad ryktet mig sagt har du redligt berättat:

"nu kan jag dig tro, och mitt hjerta är lättadt."

Förtrolig och fryntlig alltsedan han var.

Det gyllene hornet han hade blott föga

tillförne berört; men nu sög han dess must

Lintj. J. 4
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så gerna, och deltog med ynglingalust

i Asarnes skamtan. Der kom i hans öga

en perla, när tjusande gullharpan ljöd;

så honungsdagg pressas af solstrålens glöd.

Omsider han fäste förvånade blickar

på Asiaqvinnornas fägring och glans.

De liknade blomman, då kärligt hon nickar

vid silfverbevingade fjärilars dans.

Af Gylfe tillförne han mycket fått lära

om Asarnes seder och visdom och ära;

nu såg han det sannadt. Berusad han stod

och qvad till de fagra, med lågande blod:

''Norden är så kall,

"Norden är dock skön:

"högt i hvita snön

"står den höga tall,

"alltid frisk och grön,

"likt den helga ön,

"som vid Gudars fall,

"upp ur vida sjön

"en gång träda skall.

"Skönare ändå

"Norden blifva må,

"när frän Österns land

"dessa blommor små

"flyttas till vår strand."

Så gästfrie Hler; men ett svar han ej fick.

Likt blommorna, hvilka i gräsfagra lunden,

med tillrande daggögon fästa sin blick



på ensliga vandraren, så i den stunden

Asynjorna sågo med tystnad uppå

den åldrige sångaren. Framträdde då

den äldsta Asynjan, med åtbörder höga,

med stolthet i gång och med lugn i sitt öga.

Hon kallades Syr. Bland Asynjornas här

hon var, det en alm ibland ungskogen är:

en höghetens sinnebild. Qvad nu den väna

med röst, som af Ljusalfer dödlige läna:

”Östern kärlig står,

”likt en frodig vår,

'med en fullväxt barm;

”mera ljuf och varm,

”på sin rosenkarm

”solen der uppgår,

”bär uppå sin arm

”kärleken, och sår

”gull i sina spår.

”Men för Nordens vind

”Österns blomma dör;

”fast han rosor strör

”på den skära kind

"utaf Nordens mör."

Så äldsta Asynjan. Ett svar hon bekom;

men Saga ej mera vill orda härom.

Det växer ett träd uti verldsrymden vida ®),

fast ingen i verlden dess ursprung har sett.

5 ) Rörande myten om Yggdrasil se not. 7 vid 14:de sängen.
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Dess topp öfver himlarne löfkronan bredt,

dess grenar kring stjernor och måne sig vrida,

dess rötter kring verldarnes verldar sig sprida;

ty Altets oändliga urbild det är.

Och under det askträdet höga och gamla,

till Tings sig de Evige dagligen samla,

och åter de hade församlat sig der.

Vid heliga Urdarbrunn sutto de neder

kring Oden, de Gudars och menniskors far.

Och se, likt en sky, som högtidligt sig breder

långt ut öfver lufthvalfvet
,
vågig och klar,

och öfverst på kanten, af solen bestrålad,

den eviga klarhetens urbild är målad

hvar stund, som ej solen sitt anlet betäckt;

så klädd uti Eviges luftiga drägt,

satt Oden på högsätet, mägtig och härlig:

befallande var väl hans anblick, men kärlig.

Hans gullhjelm ur kanten mång spetsningar sköt,

hvar spetsning en strålflod, likt norrskenet göt.

Som yrdrifvan, bugtad i kanten och fager,

på rödbruna ljungen sitt silfverskir drager,

likså öfver ringbrynjans mörkröda led

hans yfviga silfverskägg böljade ned.

Helt sorglöst i halfknutna, väldiga handen

han Gugner, det skinande gullspjutet höll.

Och lätt, som en dimma vid månljusa stranden,

hans himmelsblå mantel kring skuldrorna föll.

Kring Valfader sutto de öfrige Gudar

i lättigenkänliga, olika skrudar;

likt stjernbilder tolf, som i luftborgen blå

kring Månes försilfrade högsäte stå.
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Nu mägtige Oden sin gudaröst höjde;

med darrande grenar sig Yggdrasil böjde,

och stormilar tycktes kring verldsrymden gå;

de hvirflade fram genom fjällar och dalar:

så röner vår jord att en Öfvergud talar.

Från Oden då gingo de herrskareord:

medlande Magter i himmel och jord!

Verldsandens tjenare, större och smärre,

”som Allfader, rymdens och tidernas Herre,

”befallde kring verldsträdet samlas hvar dag

”och länka de urkrafters eviga lag.

”Er dyrka de stoftfödde, blinde på jorden;

”ty Allfader ännu förborgad är vorden

”för dem, som för oss; men eder hör till

”att forska, hvad jag eder tyda vill.”

Upp reste sig Magterne, hvar efter annan,

med korslagda vapen å nedböjda pannan,

och ropade: ”Solgud i andarnas rymd!

”Du ensam är Verldsandens synliga öga.

”För oss är all framtid förborgad och skymd;

”men du ser ju allt ifrån Hlidskjalf det höga ®).

”Vår magt och vår visdom för dig äro föga.

Sin hyllning Magterna yttrade så,

och faderligt svarade Oden derpå:

”Förutan ert bifall jag dom icke fäller;

”men domen nu Asarnes Öfverdrott gäller.

”J veten det bud; som af Skulld ’) vi fått:

"'Af Herrskare tre gånger ire skola hlöda,

6) Odens högsäte, från hvilket han åskådade hela verlden. Se not. 3 vid

3:dj€ sången.
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’om Asar i Norden en trät våga döda.'

”J veten det lönnmord, som Sige begått.

”Må domen då fyllas och lönnmordet hämnas;

”men icke bör Asarnes Öfverdrott lemnas

”åt jordföddes hat; ty sitt ursprung han har
ffp o

iran oss —

Några ögonblick Magternas far

satt tyst, och på Hermod den snare han sänkte

sitt öga, och denne inom sig betänkte,

att Asarnes Herre hans ättelägg var

Men Oden den mägtige talte de orden:.

''Mitt namn denne Öfverdrott bäre på jorden!

"Som jag, han der vare förgudad och stor,

"som jag, han der ogenomskådelig blifve;

"men offer åt eder, J Magter, han gifve ^)!

Så Oden. Och Ljungaren AukaThor.

stod upp, som ett skydrag högtidlig och stor.

Hans blick var väl skarp, men den var icke gruflig,

7 ) Ödets herskarinna, som bestämde det tillkommande.

8) Hermod (den historiske nämligen) var Sceafs fader, enl. Simeon Dunelm ;

och Sceafs son het Sceld (Skjold) enl. Albericus. Schönniug (i Norske Folks

Oprindelse) visar, att denne Sceaf är densamme, som vår AsaOden. Alla de

Engelske, säger Suhm, utgifva den Saxiske Oden, som Fridulfs son, efter hvilka

författaren till företalet vid d. y. Edda tagit detta namn. Som Sturleson, vår

älste, trovärdigaste häfdatecknare
,

framställer blott en enda historisk person,

under namn af Oden, och Saxo i sin Danska historia, 3:dje bok, yttrar sig om
den historiske Balder eller Beldegg, Asa Odens son, att han på ett hemligt sätt

ledde sitt ursprung från gudarna

,

hvarigenom denne författare äfven skiljer den

mytiske Oden från den historiske; så har jag antagit att den mytiske Hermod

(ryktets sinnebild) ansågs som fader åt vår Oden.

9 ) Ynglingasagans yttrande om Asarnes och folkets offringar, se i nästföl-

jande slutanmärkning.
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och rösten, lik hafssvallet, högljudd, men Ijuflig.

Han sade: ''Nog känner jag Hermoders son;

'’hans mod och hans rykte allt jemt honom följa.

"De ökas hvar dag, liksom fjällströmmens bölja,

"med tillväxt i störtsprånget, öker sitt dån*.

"Mitt namn, liksom Oden, jag Asar vill unna;

"fast aldrig min Mjolner de lyfta kunna."

Han slöt och ovarsamt han stödde sin arm

mot Mjojners skaft, hvilken alltid han stälde

på knät. Men nu föll den med buller och larm.

Der ofvan, här nedan förfärligt det skrällde.

Den fridgode Frej äfven yttrade sig:

"Jag lyder; ty helig är Valfaders vilje.

"Må Diarne låna sitt namn utaf mig.

"Dock stoftföddes sorger från sig de ej skilje;

"ty jorden ej skaptes för Eviges frid."

Han talade detta. Den klingande rösten

var liksom en vårvind, så kärlig och blid.

Skön var han, som rodnande frukt under hösten,

och frisk som en ungalm i blomningens tid.

Näst honom sig yttrade Skaldguden Brage

:

"Jag redan till Asarnes Öfverdrott sändt

"ett arf utaf runor, som få ännu känt;

"det arfvet till fjällstängda Norden han tage!

"Må han och hans ätt, liksom Valaskjalfs Gud,

"med sång kunna väcka den snöhöljda Vala

10) Spåqvinnan , som väcktes af Oden (se Vegtamsqväde). Här sinnebild af

nordiska myten, såsom återuppvaknande genom skaldekonsten. I Ynglingasaga

heter det, att AsaOden införde skaldespråket i vår Nord. Suhm (om Oden,

l:sta Bok. 16 §.) tror att den mellersta Oden infört sången. Då enheten i detta
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'och gifva åt Nordsonens stämma ett ljud,

"så mildt och så starkt, som när Evige tala!"

Han slöt. Liksom dagg på en blommande hägg,

små mjödperlor tindrade gladt i hans skägg,

hvars lockar, med lätta och hulldigra händer,

han, likasom sjelf ovetande, strök.

Det silfverskägg klöf sig och föll mot hans länder.

Så faller på klippan ett svidjelands rök,

helt tungt, när den tryckes af duggregn derofvan;

men ljus är hvar kant af den slingrande klofvan.

Nu tankarna hvälfde som ringlande våg

bland Magterne: mången satt mörk i sin håg.

Sjelf Uller den vige så tungsint sig kände;

ty blodsvett på gyllene bågen han såg,

fast forskande, ofta och fort han den vände.

Då talade Oden till Hermoder så:

"Med bugtiga skölden till Magterne gå!

"En runemärkt ring må det namnfäste blifva,

"som Gudar åt gudnämde Diarne gifva."

De himmelska smycken tog Hermod på stund

i gullskölden. När de berörde hvarandra,

det ljöd, som då elfver på fjällarna vandra.

Nu öppnade mägtige Oden sin mund

och sade: "Som ljuset i luftrymden vida,

"fast osynligt sjelft, gör synligt allting.

stycke blott tillåter en enda historisk person framträda under namn af Oden

,

oaktadt nyare häfdforskare antaga, att flere tillegnat sig detta namn, har man

äfven i detta afseende noggrant följt Sturleson.
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’må likaså osedd, hvar gudaring

^'ett ofattligt ljus omkring egaren sprida!

”Men gåfvan är gifven åt dödlige blott;

”ty följe dem jordföddes sorgliga lott:

”att alltid sig sjelfva de lottlöse synas,

”af sorger förtäras, af ålder förtynas!”

Så mäktige Oden. Nu Tinget var slut,

och Magterne reste sig opp vid hvarannan,

med korslagda vapen för nedböjda pannan,

då Oden från strålande ringen gick ut.

Bort tågade nu hela Gudaraden:

den mägtige Oden på Slejpner*^) ren satt;

hvar led i den fyraparfotade spratt.

Lik Drotten, som går i den intagna staden

för hjeltarnes här, under skämtan och sång,

så gick han; men icke en kastning, ett språng

han dristade sig under tågandet göra:

än frustande häftigt, han hufvudet vred,

med högrundadt nackben och klippande öra,

än strålande stjernpannan sänkte han ned.

Det tycktes som Slejpner blott stegvis skred;

men ingen var halfvägs af Magterna alla,

när Oden kom fram till det glada Valhalla.

De runmärkta ringarne Hermoder tog,

på Lättfot han steg och i gulltygel drog,

och springaren flög genom stjernsädda fälten.

11) Slejpner

,

den mytiske Odens häst, sades vara åttafotad; ett uttryck af

hans snabbhet, hvilken egenskap Oden måste hafva tänkt såsom sinnebild antin-

gen af det moraliska eller fysiska ljuset.
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Högt häfde han opp både bringa och fot:

en bakfot än stötte en framfot emot;

det ljungade då liksom kornblixt kring Belten.

Snart ökades farten med gullsporrens tagg,

snart tillrade svettdroppar ned uppå jorden

från Lättfot. De liknade midsommars dagg,

som faller om dagen, i solvärmda Norden.

Mot Valhallsberget på Blejkingastrand

nu hvilade Bifrost sin skimrande båga;

ty härligt, som Asahem, är detta land,

och dit sänkte Magterna Bifrost ibland,

då neder till jorden de ämnade tåga.

Än valhöken der uti klipporna bor,

och talar om Jätteförkrossaren Thor.

Se, dit kom nu Hermod. Ett ögonblick låter

han Lättfote pusta, och gullsadeln fast

han binder och hoppar på springaren åter,

som far öfver sky, öfver våg i en hast.

Med käften i bringan, som ville han skena,

gör Lättfot en satts, och på Fjones redd

kom Guden, af ingen bland dödlige sedd.

Men Asarnes Öfverdrott satt nu allena

i lunden, med armar och knän uti kors;

hans tankar de hvälfde, som stenbunden fors.

Nyss hade han Asgård det gamla i minne:

12) Måhända detta berg varit en ättestupa; ty ännu finnes Valsjön i dess

grannskap.

13) Denna fogel, hvars namn är härledt af Val (de slagnas här), lärer vara

sällsynt pä andra orter i värt land.
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sin älskade maka med bröderna två

han qvarlemnat der och hon stod för hans sinne

som dimhöljda stjernan för vandrarn plär gå.

Sen tänkte han åter hur börja han skulle

sitt intåg till Gylfe, och sednast derpå

han nedsjönk vid altart, som der på en kulle

han upprest. Än slumrande låg han vid det,

när Hermod sin Lättfote stanna lät

och ropade: '’Son!’' — Och hans ättling, som hörde

gudomliga ljudet, från gräsbädden for

och såg på sin far: hans förundran var stor.

Men Guden så kärligen hjessan berörde

på sonen, som åter nu slumrade in;

då hviskade Hermod till ättlingen sin:

’’Arf jag dig bringar

’’från höga Valhalla,

'och runmärkta ringar,

’'åt Diarne alla.

"Tagen Gudars namn!

"Tagen Gudars hamn!"

Så talade Hermod och flög derifrån

på Lättfot; men ännu gaf luften ett dån

af farten, att sonen den sjelf hörde brusa.

Så Vättarnes vingar kring skogsbrynen susa.

Men Hermoders redan förgudade son,

med stirrande ögon i åderspänd panna,

sig reste, betviflande allt det som skett,

14
) Vid AsaOdens utvandring, lemnade han sin maka och sina bröder Vile

och Ve qvar i Asgård. Ynglingasagan,
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fast Guden han sjelf både hört och sett.

Han fann uppå altart, der Guden sågs stanna,

tolf ringar, med runor kring strålbeklädd rand.

Han tvekade ännu; men se, hvad som hände:

den fagraste ringen mot honom sig vände

och sjelfmant den lade sig uti hans hand!

Han tog honom. — Valfader sjelf honom sände.

Strax rönte hos sig han en gudalik kraft,

som allt kunde fatta, som allt kunde våga.

En dylik förtröstan, en dylik förmåga

ännu i sitt innersta aldrig han haft.

Och högt kändes blodet i ådrorna svalla,

och högt på sin guldlagda härsköld han slog:

det genljöd i dal och det genljöd i skog.

Straxt kommo till altaret Diarne alla.

De ställde sig, man intill man, i en krets

kring Drotten, som AsiaOden vi kalla;

så unglunden står kring en skyklippas spets.

Då blickade Diar och söner med häpnad

på fadren, som Hermods förgudade son.

Han syntes dem liksom med strålar beväpnad;

de tordes ej se honom nära ifrån.

De ville för honom sig kasta till jorden;

ty så var den store förhärligad vorden.

Och nu, efter Valfaders höga beslut,

han ringarna delte bland Diarne ut,

och, rusad af Skulld, han qvad dessa orden:

’’Hell! Lyssnen till budet

'Trån höga Valhalla!



'Xikt ljungeldens låga,

''likt tordönsljudet,

"det fatte er alla!

"Oss bjuder Valfader

"till Nordfjällen tåga,

"med Gudars förmåga

"med Gudars namn.

"Som stjernornas rader

"till stället och tiden,

"i verldslifvet skifta,

"så ändras vår hamn,

"att här vi må stifta

"den himmelska friden!"

Han slöt; och när Diarne mottagit hade

de gudskänkta ringarne, brann deras blick;

ty Andarnes eld genom hjertat dem gick.

Förvåningens band sig på tungorna lade.

En suck här och der, under tystnad dock hörs;

så blad emot blad af en aftonvind rörs.

Men AsiaOden befallande sade:

"När sju gånger Delling**), med rosende hand,

"från blåhvalfvet jagat de bleknande stjernor,

"vi mötas med barn och med mödrar och tärnor,

"och segla till Nordherrskans klippiga strand."

Befallde; och alla från altaret gingo,

förvånade öfver den lott
,
som de fingo.

Vid gullväfda tältet fördröjde ännu

de öfrige Drottar, till antalet sju,

15) Dagningen.
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och ljuslette Beldegg till bröderna sade:

’’Om älskade Alfrunas bifall jag hade,

'’jag lemnade VestSaxlands herrskarestol

'och skulle på Nordfjällens istron mig sätta,

"som årligt förgylles af midnattens sol."

Men bragdstore Skjold honom svarade detta:

"Nej, jag uppå Selundas blomstrande ö

"med vänfagra Gefion vill lefva och dö,

"fast henne jag hört många sägner berätta

"om Nordlandens fägring."

Den tungsinte Alf

till ljuslette Beldegg begynte att orda:

"Om nordliga sommarn du talte; men half

"är taflan, och jag önskar henne fullborda.

"En utvandrad Nordbo mig sade en gång,

"att nordvintrens natt är två månskiften lång.

"Förrn sommarens brand ur dess fjällar kan truga

"halfäring, ses vintren ren öfver dem ruga.

"Och mörkret . . .

Här slutades Diarnes glam;

ty listige Lopter kom hånande fram;

och ropade: "Hell vare Asiabloden,

"sen Gudanamn hvar utaf Diarne bär!

"Vår Öfverdrott sjelf kallas AsiaOden;

"ty heligast han bland de helige är.

"Upp ättmän af himlen! En hvar nu förvärfve

"den allmagt på jorden, som honom hör till!

"J lottlöse Drottar, hvi tigen J still?"

10 och IT) Alfrun eller Alfruna var maka till Beldegg eller den historiske

Balder, hvilken skall hafva regerat i VestSaxland eller Vestfalen och Schleswig,

hvarom mera framdeles.
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Så listige Lopter; men Säming den djerfve

gick frarn och han sade: ’’Vi känna din lott,

'Törhånare! Störst den bland Asar må heta;

''ty dem alltid ostraffad smäda du fått."

Med hånord än Lopter försökte dem reta;

men Yngve den unge hof mägtigt sin röst;

"Tig Farbötes son! Låt det vara din tröst

"att fostbrödralag med vår fader du gjorde

"ty fridlös bland oss eljest vara du borde."

Och kindfagre Sigurlam talade så:

"Hör Lopter! Du ock bör ett gudanamn få;

"och AsiaLoke är det, som dig ämnas."

Så Drotten, och bort med de andra han gick.

Den listige Lopter han svor nu att hämnas;

men binamnet Loke behålla han fick.

Slutanmärkning.

Sturleson säger i Ynglingasagan, 5 kap.: ”Oden (förut af honom benämd

AsiaOden) uppbygde ett mycket stort afgudahus och offrade efter Asarnes sed.'*

Men i kap. 7 : ”Folket offrade till Oden (AsiaOden) samt hans tolf höfdingar

’'och kallade dem sina Gudar och trodde på dem en lång tid derefter.”

Denna åtskillnad emellan de mytisha och de historiska personerna uttryckes

äfyen bestämdt i urkunderna, genom namnen Oden och AsaOden, AukaThor och

AsaThor, Brage och AsaBrage, Loke och AsaLoke, fast de naturligtvis, så i

folktron som i berättelsen, ofta förvexlades. Detta är skälet, hvarföre de my-

tiske här tillegnat de historiske sina namn. De senare blifva dymedelst inga

bedragare, och de förra behållas såsom motiverande krafter. Härigenom skiljas

äfven de ursprungliga myterna från historiska tillsatser, och de historiska Asarne

18) Förmodligen var AsaLoke en son af Farböte, och den mytiske Loke

Laufejas eller Nals son. Lokes fostbrödalag med Oden, hvilket i Edda omtalas,

angår troligen de historiska personerna med dessa namn. Vidare härom i slut-

anmärkningen till 17:de sången.
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få på sia lott allt det lägre, hvarmed myterna blifvit utspädde; ty just geuom

historiska tillsatser har all sann naturmyt blifvit vanställd.

Efterspåket till Gylfaginning är visserligen af en yngre hand; likväl är dess

uttryck ojäfaktigt, att ”Asarne gåfvo desamma namn, som i berättelserna voro

”anförda, åt de män och ställen, som der voro för handen, så att, när en lång

”tid var förfluten, ingen skulle tvifla derpå, att ”ju de gamla Asar, om hvilka

”nu var berättadt, voro desamme, som desse j hvilka nu huro deras namn. Då

”blef der en af dem kallad Thor, och är han AsaThor,* men den gamle var

”AkThor.” — (AukaThor, den mytiske). Hvad i öfrigt om honom på nämde

ställe anförcs, är en lärd förvillelse, tillhörig senare åldrar.

Det synes troligt, att AsaDiarne, hvilka, enligt Ynglingasagans uttryck,

af folket ansågos som Gudarne sjelfva, vid offerfesterna offentligen sjungit och

föredragit deras religiösa digter på ett mimiskt och dramatiskt sätt, likasom

alla Osterlänningar, och fordom äfven de Kristne plägade göra; och att menig-

heten dymedelst förblandande Diarnes egna namn med de Gudars, som de före-

ställde, utan att de förre, åtminstone till en början, torde hafva syftat till nå-

gon apoteos. Måhända att AsaLoke på förenämde sätt fått sitt namn. Det är

då ingen under, att han säges stundom vara Asarnes medhjelpare , stundom deras

motståndare och baktalare; ty man kan svårligen tillegna den mytiske Loke något

af de vanmäktiga upptåg, som här ooh der i urkunderna framställas under Lo-

kes namn. Edda säger att Loke äfven het Lopter. Detta är för mytologen en

vigtig ledning, hvilken vi här förbigå och upptaga i slutanmärkningen vid 17:de

sången. Det är möjligt att äfven den historiske Loke, d. v. s. AsaLoke, hetat

Lopter; ty detta användes ofta som dopnamn, då tvärtom namnet Loke aldrig

förekommer som sådant, om ej Loker, som brukades bland Kurerna, kan hän-

ledas deraf. Genom detta åtskiljande kan man förstå, huru Oden (den hist.)

genom sitt fostbrödralag med AsaLoke varit bunden att fördraga hans illgrepp;

likasom detta äfven i mytisk mening får en sann betydning. Då sjelfva de upp-

lyste Romarne alltid i krig tillbådo deras lefvande kejsares beläten såsom krigs-

gudar, var det mindre underligt, om Nordbon såg i de historiska Asarne något

öfvermenskligt, särdeles i deras anförare, den historiske Oden.
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TREDJE SÅNGEN.

Nyss började Sol öfver Kattegat höja

den öfversta kant af sin purprade slöja

,

som svängdes för morgonens lekande vind,

allt bredare ut, och af dunklare strimmor

små veck derpå föllo, likt flyktande dimmor;

men ännu den härligas rosendekind

ej syntes, fast glittrande gullhåren spredo

sig högre kring strandskogens öfversta spets,

då Asarnes flotta till segling var redo.

Den låg omkring stranden i prunkande krets,

som när utaf simmande svanor en skara,

med vindfyllda vingar, till stranden ses fara.

Församlades så hela Asarnes stam.

med qvinnor och barn. De förvånade foro

tillbaka, när Diarne gingo der fram.

Om menniskor, eller om Gudar de voro,

ej någon begrep; så förhärligadt stort

de gudnämdes väsen af Gudar var gjordt.

Der stod nu den AsaThor, äldst ibland alla,

med skuldror som bågen i höga Valhalla.

Vid honom gick Uller, hans styfson, så rask

och lätt som en elf, i den solglänsta dalen.

Här reste sig Tyr, som en skybekrönt ask.

Der AsaNjord, liksom den stormvanda alen,

stod lugn utmed Frejer, hans son, och en bild

af måne, som lugn mellan norrsken plär vandra.

Ling. 7. 5



Nu AsiaVidar opp öfver de andra,

likt klippan, sig höjde. Sorn qvällstjernan mild

stod Hejmdall, fast blickarna tycktes helt skarpa.

Der Brage, med röst såsom vindarnes harpa,

och AsiaHermod, som lodjuret lätt,

gick fram. Men vid altart på blomstrande kulle,

den Öfverdrott än, efter fädernes sätt,

i andägtig enslighet anden förstärkte.

Då hände, fast ingen i bullret det märkte,

att tyst, som en stjerna på skybeströdt hvalf,

ung Alfhild i folkskaran framgick med Alf

sin fader, som talte med henne förtroligt;

men barnsliga hjertat ej klappade roligt.

Helt vårdslöst den gullgula hårlocken föll

på svallande barmen; så gullvifvor hölja

den dunhvita ängen. Ung Alfhild hon höll

små händer för ögat: hon sökte fördölja

sitt qval; men hon hviskade tyst i sin själ:

»O Skjold, jag har sagt dig ett evigt farväl!

»Men rusad af kärlek, all smärta du glömmer

»af skiljsmässan! Säll vid din Gefions famn,

»du går nu till Selund. Om Gimle^) du drömmer,

»förgätande Alfhilds bild och dess namn!»

Det suckar ung Alfhild, och obemärkt tömmer

dess himmelsblå öga de tärande qval.

Så suckar en vind uti nattbeklädd dal;

sä, speglad af himmelen, gråter en källa,

vid hvilken sig famna två älskande sälla.

I) De saligas hemvist.
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Och se, likt en sky öfver ungskogens topp,

gick AsaThor, rusad af fäviskt hopp,

till Alfhild; men bort hon sig vred från sin frände,

att tårarna dölja. Och AsaThor stod,

med sväfvande tankar och lågande blod.

Omsider till tungsinte Alf han sig vände,

om fränkan han bad; men det svaret han fick:

»Till Gudar ung Alfhild ej lyfte sin blick

»Af Skate hon älskas; det hejdat hans vrede,

»då Sige, din halfbroder, mördade Brede.»

Så Alf; ty i 'hjertat han afundsjuk var

på AsaThor, hvilken ett gudanamn bar.

Ung Alfhild hon mycket ej fattat af talet;

men AsaThor hört det, fördubbladt var qvalet

af vrede och kärlek: det qväfde hans bröst,

hans öga var stelt och förstummad hans röst.

Han tänkte inom sig med blygsel och smärta:

»Har kärlek med vekhet gjort fostbrödralag?

»Små läppar, som le, suga blod ur mitt hjerta,

»då Jättar må blekna för AsaThors slag.

»Man smädar mitt namn, och jag kan icke hämnas!

»Man gäckar min eld, och jag brinner ändå!

»Ha! h vårföre skulle jag AsaThor nämnas?»

Så tänkte han. AsiaOden derpå

kom in i de gudnämde Diarnes skara,

lik solen, då sig i en dunstring hon klär:

2) Enligt Götriks och Kolfs saga, 7 kap., hade AsaThor begärt Alfhild;

men fått afslag af hennes fader Alf.
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väl skimrar den ringen förunderligt skär;

men tusenfallt skärare solen tycks vara.

Ett tecken nu Asarnes Öfverdrott gaf,

och hvar satte ut i det glittrande haf

sin vingade snäcka. Ett buller man hörde,

likt isens, när lossnad han hvirflar omkring

i elfven, och danar mång perlesatt ring.

Nu AsiaOden sin drake berörde

med gudskänkta ringen, och segel och tåg

blef lätt såsom doftet af blommande råg.

Snart AsiaDiar med Disorna gingo

om bord uppå draken, som styrdes ur hamn.

Snart hissades segel, och medvind de fingo;

ty gaf man den sjödrake Skidbladners ’) namn.

Men ljuslette Beldegg drog sorgsen tillbaka

till bördiga Hethe ^), med Alfrun sin maka.

Och bragdstore Skjold, vid sin Gefions famn

lycksalig, till blomstrande Selund sin drake

ren lade. Djupt suckade maka och make,

när flottan försvann uppå dunkelblä bryn,

lik nedan, som tynande blickar ur skyn.

Och AsiaDiar allt vidare foro,

de anade icke den stundande oro.

3) Odens skepp Skidbladner, säger Edda, var det förnämsta af alla; det

hade alltid medvind. Man har trott, att det vore en sinnebild af skyarna; men

dessa bero sjelfva af vinden. Thor, åskans Gud, herskade öfver dunstkretsen

,

hvarföre man äfven offrade åt honom för pesten. Måhända afbildar Skidbladner

etern, hvarest Oden tronade, och som af hans, blå mantel föreställdes. Thor,

tänkt ensam och skild ifrån Asalärans triad, var annars prydd med sjustjer-

norna.

4) Hethe, fordna namnet på Sleswig.



Lik spejande hafsörn, bevingad och fri,

flög Skidbladner blomstrande Selund förbi;

vid kusten af Glesön ®) den länge ej dröjde,

fast tjust hvar Asynja på bernstenen såg;

lik guldägg, den blank nedpå hafsbottnen låg.

Här Hvinö sin bringa ur vågorna höjde,

der fjerran lik sjöhästen . Holmrygen samm ’).

Snart viste sig Blejkingastränder, de sköna

med trotsande höjder och ekskogar gröna.

Snart sköt der ett långbugtigt Öland fram,

likt simmande planka. Så Uiarne foro

allt längre och längre; de trodde att snart

dem Drottarne hunno.

Men fjärran de voro.

Förgäfves de ökade snäckornas fart,

förgäfves de klyfde den skummande bölja.

Omöjligt det var dem att Skidbladner följa;

ty denne var nu af gudomelig art.

Hvar Drott med de sina, så gamla som unga,

på ilande sjöhästen glad tycktes gunga;

då sprang den så snabbt, att af svetten en flod,

likt hafsskum, kring bringan och sidorna stod.

Men tungsinte Alf till sin hördes sjunga:

»Ila fort, ila snällt,

»öfver hafsgudens fält,

»raske sjöhäst! Ty lång

»är vår väg denna gång.

5) Glesön, Skånes fordna namn.

6 och 7) Öarne Hven och Rugen.



»Måtte Gudar dig värna,

»att ej hafstrollets pil,

»att ej vindjättens il

»når ditt vaggande tält!»

Den kindfagre Sigurlam fram äfven trädde

i gullsnäckans förstam, och sålunda qvädde:

»När i ekgrönan vik,

»lätta sjöblomman lik,

»jag får hamna; men fri

»som en hafsvind dock bli:

»och en ljuslockig tärna

»jag der knäsätta får,

»tills den kommande vår;

»0, då blir jag så rik!»

Ett ogenomträngeligt töcken sig hvälfde

kring rymden, och hafsdjupet kokande skälfde.

Men opp, för att spana sin grannsnäckas gång,

stod Säming den djerfve och qvad denna sång

»När i tärnefylldt tjäll,

»under lekar, en qväll,

»af min mö jag ibland

»känner tryckas min hand;

»och hvart sen vi oss ärna,

»af en blick blir bestämdt,

»under stojande skämt;

»0, hvad jag då är säll!»



Nu hafstrollen rusa i leding åstad;

nu segel och tackel af stormjätten fattas.

Allt mera de jagade sjödjuren mattas;

men rådige Gaute till bröderna qvad:

»När då vårdagens vind

»vaggar blommande lind,

»och min mö vid vår hamn

»står och hviskar mitt namn,

»och från ögonens stjerna

»tyst hon torkar den tår,

»som försilfrad der står;

»0, då blossar min kind!»

Allt vidare töcknen och stormen föröktes,

hvar snäcka förgäfves af grannsnäckan söktes.

Men Yngve den unge vid gullroder stod,

och qvad denna visa, med brinnande mod:

»När på brygga på strand,

»Med en snöduk i hand,

»tärnan vinkar sin vän,

»kallar honom igen;

»0, hur gerna, hur gerna

»ville jag då ej dö

»för min älskade mö,

»för mitt älskade land!»

Så sjöngs der. Men snart blifva snäckorna skilda;

som bubblor på svallande nordhafvets bryn.

Nu växa de vågor så svarta och vilda.
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med fot uti afgrund och hjessa i skyn!

Af störtsjön, den tröttade draken än låter

sig vräkas på sidan, lik pilträffad hjort.

Och än, liksom denne, han reser sig fort;

men genast till motsidan störtas han åter.

Nu hämtar han styrka, nu klänger han opp,

med nedsjunken midja och stigande änne,

på vågen, och likasom leker med henne;

så gungar en hafsörn, på mastfurens topp.

Nu, liksom ett fjällras, han hufvudstupa

tycks utmattad segna i afgrunden djupa,

och tyckes för evigt ha slutat sitt lopp.

Likt gulbleka dvergar, vid härden om natten,

stå Asar i kamp med det frusande vatten,

som kastvinden för. Nu en hvirfvel der kom;

nyss vestligt den gick och nu vände den om.

En snäcka drifs framåt, en annan tillbaka;

så vredgade nordan plär halmhyttan skaka:

dess strå flyga hit, flyga dit om hvarann,

ett far utåt fältet, ett far öfver träden,

ett fastnar i närmaste rösten och bräden,

och ingen de hvirflande hopsamla kan.

Men Lopter, som AsiaLoke benämdes,

gick trygg, liksom stormen och vågorna skrämdes

af honom. Så rider en Vala ®) helt trygg,

med betsel af orm, uppå fjällulfvens rygg.

Åt Skidbladners fart logo Diarne glade;

om snäckornas öden ej aning de hade.

8) Nordbons Valor eller spåqvinnor beskrifvas i urkunderna ridande på ulf-

var, med ormbetsel.



Men vänfagra Gefion och bragdstore Skjold,

med arm under arm, ned vid sjöstranden gingo

kring blomstrande Selund, då skåda de fingo

hur flottan blef skingrad af stormarnas våld.

Mot molntäckta Hvinö en gullsnäcka trängdes

af våg efter våg, och omsider hon slängdes

i Eyrarsund ®), kastad än opp och än ned;

så jagas en hind öfver berg, öfver hed.

Men vänfagra Gefion den gullsnäckan kände;

hon ropade: »Gudar! ung Alfhild det är,

»och Alf hennes fader! Hon vinkar oss der

»ett dödsbud, det sista till vän och till frände!

»Ren gullsnäckan drifves ur fraggande sund.,.!»

Här afbrytes Gefion af Skjold. Hennes mund

han kysser, och ensam och hufvudstupa

sin snäcka han skjuter, i böljorna djupa.

Han äflas och ror. Uppå strand och på grund

han kastas å nyo, en gäng efter annan.

Kring midjan står hafsskum, och svett omkring pannan

Förgäfves mot vågorna brottas nu vill

hans sjöhäst: den måste för dem ligga still.

Försvunnen är Alfhild med far och med snäcka,

och nattliga töcknar kring böljorna sträcka

sin sorgliga slöja! Den vinkande hand

ej synes ur vågen! Omsider i land

går mattade Skjold, för att trösta sin maka.

Steg tre gånger Dag ur sitt rosende tjäll:

de älskande makarna, morgon och qväll,

till skumhöljda hafsstranden vände tillbaka;

9 ) Eyrarsund; Öresund.
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dock syntes der ingen på lugnade sjön,

blott skeppsvrak, som saktelig flöto mot ön.

Hvem var då den hämdmakt, som stormarna sände?

Jo, Loke, den fjättrade Loke det var.

Han, Odjurens fader och Thursarnes frände,

som Balder den gode besvikit har,

och derföre ligger i källrika landet,

af Magterna fjättrad med smärtfulla bandet ,

Han skakade det, och der framkommo då

tre Svartalfer, hvilka han manade så:

»Förödelsens tjenare! Fjättrade Loke

»er manar till handling; ty trogne och kloke

»J ären: beskydden nu Fornjothers hem!

»Se, Thjasse vill Jättar och Jotar församla

»till strids; må er trollåga uppelda dem,

»som kallnat för Fädernas lära den gamla

»Gån! Tagen af Fornnordens Gudar en hamn:

»med Kares och Äges och Loges namn

»förblinden i hast den församlade skaran,

»när Thjasse den manar till äran och faran.

»Sen skynden med hägringar, töcken och sjö,

»att Diar förblända och Asar förströ.

»Men Lopter, som Asarne Loke nu kalla,

»bör Lokes beskydd såsom namnfäste få.

»Förödelsens andar! Ej mer att befalla

»er Herrskare har. Må hans ord J förstå!»

10) Den mytiske Lokes bojor voro gjorda af hans egen sons inälfvor.

11) Det är sannolikt, att Nordens fordna gudomligheter: Kare, Age och

Loge (Luften, Vattnet, och Elden) icke mera kunde verka på folksinnet; der-

före framställas de här blott som skeuhamnar, hvilka genom Lokes försät stridde

mot de antågande Asarne. Vidare härom i slutanmärkningen vid 6:te sången.
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De Svartalfer skenhamnen öfver sig drogo,

som Fornnordens Gudar. En trollstaf de togo.

På molnen de redo i hvinande språng;

det drog öfver himlen en strimma så lång.

De kommo till Norden, och uppsökte redan

den hatfulle Thjasse, som längesedan

en härskara samlat och höjde sin röst

bland den, lik en storm i den dimmiga höst:

»Till härting jag bjöd er, J Jotar och Jättar!

»J hafven väl hört, hvad vår ursägn berättar,

»att Valhalls Magter, som hata vår stam,

»från Ymer vår urfader, sjelfve gått fram?

»Hvad, Jättar! J ären en urslägt på jorden,

»och fån knappt en vrå, i den isfyllda Norden!

»Hvad, Jotar! J talen om Fornjotisk kraft,

»och lemnen åt Dvergar det välde, den haft!

»J hören från molnen hur Thor oss vill krossa,

»J hören på jorden hur Loke vill lossa

»sin boja, då jordskalf han väcker. Försagd

»står Jätte och Jote vid Herrskarens bragd.

»J nämnen er fria, och allväldigt råda

»dock främmande Magter i haf och på jord?

»Förglömmen ej längre er pligt och er våda!

»Sen vi hafva lemnat den fjällstängda Nord,

»hvad står oss väl åter? Ur flinthårda bergen

»vår ätt måste, steg efter steg, varda stött;

12) Ymer var det personificerade chaos (oordnade verldsämiiet). Mag-

terne (naturkrafterna) skapade hela ämneverlden af hans döda kropp; d. v. s.

det outvecklade ämnet försvann såsom sådant, och en fiillordnad verld fran\-

stod deraf, i förening med lifvet.
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»ty dit, liksom Dvergar i Aurgelmers kött ”),

»gå Asar att suga den gyldene mergen.

»Nej, Jättar och Jotar! Nej, hören mitt ord:

»den rikaste är jag i hela vår Nord,

»och högättad är jag. Ej någon af eder,

»så långt utom tiden, sitt ättartal leder;

»men allt jag till offer för Norden vill ge.

»Jag offrar mitt gull, för att rädda vår ära,

»jag offrar mitt blod, för vår urgamla lära.»

När detta han talat, de skenhamner tre,

som Kare och Äge och Loge, helt nära

den samlade skaran sig lyfte. Och fram

gick Blotmannen Thorre. Bland Siare alla

lät han sig den äldste och ypperste kalla,

som ättlägg af Nordgudars heliga stam.

Och nu han till lyssnande härskaran sade:

,»En underlig syn denna stunden jag hade;

»ty fjällandets heliga Gudar jag såg,

»upp öfver vår härskara ställa sitt tåg.

»Jag lofvar er seger. Snart Asarnes leder

»med stolta Valhalla för oss störta neder;

»ty sedan jag Östmännens antåg försport,

»jag dagligen offer till Gudarne gjort!»

Det Blotmannen Thorre. Hans anlet förrycktes

af våldsamma krampdrag, hans hväsande röst,

lik hejdade nordan förtyna tycktes

13 )
Dvergarne sades vara, liksom maskar, födda i deu dödade Ymers ellei'

Aurgelmers (den urgamles) kött, d. v. s. ämnets skenbara yttringar.



Då ropade Thjasse: »Det vare din tröst

»att på offerdjurs läteJi och inelfvor akta;

»men jag vill hvar Aser som hämdoffer slagta.»

»Hör!» svarade Thorre med vredesmod,

»Du sagt att för Gudar du offrar ditt blod,

»och likväl mitt offer du hånar förmäten?

»Välan! du af Gudarne vare förgäten,

»som hatvärd du är inför menniskors ätt!

»Men J, som mot Gudar er icke förhäfven,

»er fattas en härman. J kännen er rätt

»att välja; den rätt hafva Gudarne äfven.

»Kung Dumber är mägtig och stark och stor.

»J veten, att jag är hans makas bror.

»Vid offret en röst mig från Gudarne sade:

»Att Dumber till härman de utkorat hade.»

Då ropade Hymer den trottsige ut:

»Hell Thorre, som tolkar oss himlens beslut!

»Hell Dumber, som härmannaväldet vi egna!»

Af härskaran många åt valet sig fägna,

och många, som icke sett Dumber förut,

betrakta med häpnad den bålstore Jätten,

som liknöjd sig vräkt på en stenklyfta ner.

Der låg han så stor, som på ödsliga slätten

en skugga af molnstoder bildad man ser.

Då ropades allmänt: »Ja! honom vi nämna!»

Men Hårdverk den hätske bröt ut, med ett skri:

»Nej, Tjasse skall Jättarnes härman bli;

»och dem, som det vägra, skall frid jag ej lemna.»

Nu flyga de skenhamnar åter förbi



nu häpnad och glädje på en gång sig blandar

hos alla, vid synen af stoftklädde andar.

Som brummande björn mången utbrast dervid:

»Upp, Thjasse, som härman att leda vår strid!»

»Ja,» ropade Storkvid den stolte, »att länka

»vårt val efter Jotarna, vore att sänka

»vår stam. Se, jag lemnar min förstmannarätt

»åt Thjasse. Som telning af Bergresaätt,

»han tyckes i styrka den yppersta vara,

»näst fyrapararmade Starkodd, min son,

»som går, lik en skogsbrand vid stormilars dån,

»med tvådubbla svärd, ibland fienders skara.

»Han kommer också för att eder försvara.

»Hans arm är den säkraste sköld för vår stam;

»allt bleknar och flyr hvar den starke går fram.»

Så talade Storkvid den stolte helt skrytsamt;

men bålstore Dumber det hörde förtrytsamt.

Fast foglig till lynnet och maklig och trög,

hans högmod dock väcktes, när styrka det gällde.

Han uppstod; vid taiarn han kapprak sig ställde,

som molnbetäckt klippa, så dyster och hög.

Och alla med stirrande blickar sig vände

åt honom, fast alla fullväl honom kände.

Han blicken förstod och inom sig han log.

Till Blotmannen Thorre, som stod der så dyster,

han mumlade: »Vidare hämd mig ej lyster.

»Jag visat mig; hal jag har straffat dem nog

»för härmannavalet och nesliga skrytet

»om Starkodder. Faror och strid jag ej skyr,

»blott mödan: det idliga härdrottsbestyr
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»ej anstår mig. Endast det gyllene bytet,

»som striden oss lofvar, till striden mig fört.

»Vill någon det taga, då skall det bli hördt

»ehvem som är starkast af Jättar och Jotar;

»till dess är jag fridsam och ingen jag hotar»

Så Durnber. Och härskaran drog inom kort,

som hungriga ulfvar, till slagtningen bort.

Ren fjerran de listige skenhamnar ilat;

helt kort deras svettande molnhästar hvilat

En morgon, förrn Dag, med sin leende blick,

ur östliga lufthvalfvet guldmantlad gick,

och Asiaflottan till segels var gången,

sig hamnarne satt på ett kalkberg, sä stort,

af islager omhvärfdt. En resa det gjordt

så lång; och der sjöngo de tre denna sängen:

»Fenrisulf, öppna din mund,

»spänn den mot himmelens rund!

»Öfver jordringen hväs,

»eld ur mordgapet fräs

»då vi svänga vår stafl

»Utgardar-förste

»bilda en hägring,

»i vidd och i fägring

»af trollsyner alla den störste,

14 ) Vid Kagnarok (gudarnas skymning) skulle Fenrisulfven ställa ena käften

mot himmelen, den andra mot jorden, och fräsa ut eld från näsa och mund.

15 ) UtgardaLoke, var trolldomens herre och förmodligen en sinnebild, qvar-

stående efter fornnordiska läran om Loges, (eldens) gudomlighet. Härom mera

i slutanmärkningen vid jO:de sången.
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^ »att Asarne villas deraf,

»villas deraf!»

De svängde sin trollstaf: det blänkte från skyn,

och hägringar stego på böljornas bryn;

»Der komma de snäckor!» så Diarne ropa.

Men listigt de skenhamnar sjöngo tillhopa:

»Hel, i din hvitsvarta hamn ’*),

»uppstig ur jordringens famn!

»Tag de tjenare med

»och på vågorna träd,

»då vi svänga vår staf!

»Natt, i din vrede,

»spiran du tage

»från ättlingen svage ”),

»och mörker kring böljan du brede,

»att Asar der finna sin graf,

finna sin graf!»

De svänga sin trollstaf: det mörknar i skyn;

det mörknar än mera kring böljornas bryn.

Från snäckorna Drottarne qväda och ropa;

men åter de skenhamnar sjöngo tillhopa:

»Midgardsorm '®), ringla dig opp,

»bugta din fjelliga kropp.

le) Hel, dödsgudinna och Lokes dotter, var half hvit, half svart.

17) Nattens son var Dag, född med Delling (dagningen.) v

18) Lokes tredje barn, som, liggande i hafvet, ringlar sig omkring jorden.

Vidare se slutanmärkningen vid 17:de sången.
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»så att vågorna slå

»emot himmelen blå,

»då vi svänga vår staf!

»Hresvälger, rasa!

»Stormvingen suse,

»och störtvägen bruse,

»så jorden och himmelen fasa,

»och snäckorna sjunka i qvaf,

sjunka i qvaf!»

De svinga sin trollstaf: det hviner i skyn,

och vågorna fräsa mot himmelens bryn.

Mång sjörån ur gungande afgrunden titta,

på murrhårig skälhund de skumklädde sitta.

En störtvåg, af svallningar mörkast och störst,

mot Nordherrskarns snäcka de vältrade först

och krossade henne. Dock glade i hågen,

än Diarne plöja den lugnare vågen.

Allt längre och längre från flottan de gå,

om snäckornas öden ej aning de fä.

Men mäghVe Oden på Hlidskjalf det höga

ren stigit; mo!: Norden sitt strålande öga

han sänkte, och se, för dess strålande sken

försvann både hägring och dimma! Och ren

de olycksberedande hamnar förskräcktes;

sin trollstaf de fällde, för evigt den bräcktes:

1 0) Oden på sitt Hlidskjalf var, likasom Apollo . en sinnebild af det allver*

kande ljuset. Solen i zenit. Se 8:de sång. not 3.

Ling. I. 6



de flydde som norrsken, som våg och som vind.

Men ÅsiaOden med blossande kind

såg opp; ty hans hjerta af aningar väcktes.

Han olyckan märkte och strax vände om

sin Skidbladner; medvind i seglet då kom.

Förfärade Diar och Disor nu sågo

på vraken af Asarnes snäckor: här lågo

än flytande master, än segel och rån.

Då ropte enhvar till det höga Valhalla;

men lugn, som en segrare blickar ifrån

sitt slagfält, så AsiaOden bland alla

sig höjde.

Dock ännu för vind och för våg

det isklädda kalkberget vräktes mot Belten.

Mång redlösa snäckor det under sitt tåg

snart krossat; men mtigtiga Oden då såg

å nyo mot jorden, från stjernsådda fälten.

Hans blick föll på kalkberget; genast dess fart

blef hejdad: förbrändt och förstelnadt det vardt.

Mot himlen det krithvita hjessan månd höja,

hvars färg synes täfla med bländande snön.

Der står det ännu, och man kallar det Mön;

likt badande ungmön, det vågen ses plöja.

Snart Diar och Öfverdrott samla ihop

de Asiasnäckor. Med vänsälla rop

blir Skidbladner nu af de räddade helsad.

Här Säming och Sigurlam finnas igen,

der Yngve den unge omsider blef frälsad;

men Gaute och Alf de saknades än.
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Då suckade AsaThor, dyster i hågen:

’’Ung Alfhild, din brudsäng blef bäddad i vågen!

''Och släpper dig Ran ur sitt slingrande nät 20)^

"ditt lif är dock spildt och din ära med det.

"Om Bergresaätten en fristad dig gifver,

"för våld eller älskog ett offer du blifver!"

Så AsaThor suckade, stilla och rörd,

mot hafsbottnen blickande, liksom han säge

att der ren ung Alfhild förstelnad nu låge!

Han ropade henne; men blef icke hörd

af andra; ty åter med vexande buller

mång helsningar stego från flottan, och än

af Sämings och Yngves och Sigurlams män

besvarades. Herrsklystne AsiaUller,

som vårdslös der stod, öfver rellingen böjd,

till Syr den ädla, med hånares fröjd,

nu ordade: "Hör hvilka segerrop redan

"af Asarne höjas! Hvad bragder de gjort!

"Och hvad deras välde och namn blifver stort,

"när ändlösa snöfält de inkräkta sedan!

"Din far är en Vaner: måhända er ätt

"förlorar allt välde, om Asarne vinna

"sitt syfte; men de uti mig skola finna

"en målsman för öfriga folkstammars rätt.

"Jag Nordbo är född, och min pligt skall jag fylla:

"att lyfta din stam öfver Asar, är lätt

"för mig, om du hemligt min kärlek vill hylla."

Men Syr den ädla hon gaf detta svar:

20 ) Ran, hafsguden Agers maka (det stormiga hafvet), sades i sitt nät

fånga de drunknande. Vidare i 10:de sångens slutanmärkning.



’’Jag följer min halfbror, jag lyder min far,

”förnöjd med den lott, som oss Gudarne unna,

”och dödlige aldrig oss skilja kunna;

’nej, aldrig!”

Hon bort ifrån hånaren gick; \

den ädla ej unnade honom en blick.

Mot giftiga dimmor plär Solalfen höga

föraktande sluta sitt himmelska öga.

Men dristige AsaTyr nära der stod;

han samtalet hört, och till Uller med vrede

han utbröt: ”Beständigt du öfvar ditt mod

”i smälek. Så öfvar ock Fenrer den lede

”sitt rytande gap, till den höga bedrift

”att fräsa mot himmelen lågande gift.

”Men se, en omärkelig fjätter dock håller

”den ilskne i band, till dess Ragnarök gryr;

'så du bland oss Asar här går. Hvad, som våller,

”att ännu ditt herrsklystna sinne du styr,

”det vet jag. Mång svek du mot oss skulle våga,

”om icke du brunne för ädla Syr.

”Men lömskt är ditt hjerta och oren din låga.

”Det irrbloss, som dvergen ur träskena bär,

”väl skimrar likt solen; men giftigt det är.”

Då svarade AsiaUller, — en blandning

af hån och af vrede der var i hans röst;

”Du ordar nog djerft; men det vare din tröst,

”att en gång din tunga har talat en sanning.

”För Syr den ädla jag brinner, och nu

”jag svär, att hon mig måste ensam tillhöra.
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”Och den, som vill tvistigt det valet mig göra,

”jag viger till nidmänners broder; och du

”bör också ditt bistånd den dristige gifva,

”att jag som er Fenrisulf bunden må blifva.

”Men akta dig! Dyrt blir det äfventyr,

”om handen du mister J plagen mig kalla

”en orm, och jag högt likväl trotsar er alla.

”Ja, kommen! Förgäfves den ädla Syr

”sin snöbarm skall öppna att eder betäcka.”

Förbittrad den fredlige AsiaFrej

det hörde. ”Min halfsyster famnar dig ej;

”förr skulle sin hand åt ett bergtroll hon räcka.

”Förnedring må följa den skändliga mö,

”som famntrycker dig! Må er afföda dö,

”och vanfräjd bland trälar ert minne begrafva!”

Nu kom äfven AsiaHejmdall, och kall

han ropade: ”Här eder talkonst är all;

”här gälla ej runor, som visdom plär stafva.

”De Evige sjelfva en Allfader hafva

”uppöfver sig; men denna Jättarnes son

”vill herrska allen, med sitt hot och sitt hän.”

Han slöt. Och med blickar som fräsande lågor,

med stämma som Nordhafvets brusande vågor,

nu AsiaUller mot talarne lopp

att strida. Ren blottades gnistrande svärden;

men Asia-Oden sitt öga hof opp,

21) Då Penrisulfven skulle bindas, stack den mytiske Tyr sin hand i hans

mund och miste henne.
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och tvekampen afbröts. Nu fortsattes färden,

och snäckorna plöjde den lugnade sjön.

Men gästfrie Hler satt på enstaka ön,

af honom benämd, och den klippiga grunden

vardt skakad af vågen. Der satt, i den stunden,

Kung Gevar den vise 22)^ hans vän och hans gäst,

i härliga gillet. Då ordades mest

om Asiamännen. Ur gullprydda salen

de åldriga Drottarne ställde sitt tåg

till stranden, som sköljdes af Nordhafvets väg;

der sutto de nu under lummiga alen.

Ur gullhorn de tvemänning drucko på nytt,

och talte om tider, som ren hade flytt.

De sägo med glädje hur ungdomen lekte:

Kung Gevars två söner der kifvade vildt.

Der var ock hans dotter; beständigt hon smekte

sin fosterbror Hother, en ljuslockig pilt.

Då syntes en drake med gullstäf och roder;

den hamnade. Strax på sin gång och sitt skick

vardt stammande Haloge 23) känd af sin broder,

den gästfrie Hler, som mot honom då gick

med broderlig fryntlighet, helsande äfven

åt Vifel och Veset, de härmänner två,

som stodo på draken, vid gyllene stäfven;

en tvåstammig flottbjörk sig reser likså.

22 ) Gevar den vise, konung i Norge, fader till den sköna Nanna och fo-

sterfader till Hother, enligt Saxo. — Hlessö är uppkalladt efter Hler.

23) Haloge (den höge Loge) anses af Schönning hafva varit den äldre Loge,

en broder till Hler, och konung öfver Halogaland i Norge. Enligt Saxo var

han stammande.
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Nu Iller till den stammande Haloge talar:

'Tälkommen du vare till Hlessö dalar,

’Trån Holgalands älskade dalar och fjäll

'Tid gyllene mjödhornet här vi oss sätta:

’'du skall om ditt hus, din maka berätta.

”Tre döttrar du har ju? — Hvad fadren är säll!

”De döttrar än äro som vårliljor friska.

"Skön Eysa och Eymer i blomningens tid

”jag sett, och ung Naumu var nära dervid.

”Men ryktet, mig tycks så, jag en gång hört hviska

”om kärlek till hjeltar, som gå i din borg.

”Hvad? Mörk som ett åskmoln, och dyster i hågen,

"du står der! — Säg, hafva då stormen och vågen

"dem röfvat? — Förtro mig din harm eller sorg.

"Beständigt som kokkällan sjuder ditt hjerta,

"det vet jag; men låt mig nu dela din smärta,

”och dela du mjödet och samtalet här!”

Så talade hjertligt den gästfrie Hler;

men stammande Haloge svarar sin broder:

”Ej tärnornas lust eller stormen det är,

"som nedtyngt min håg eller jagat mitt roder.

”Jag kommer som örn, då han väntar en strid:

”af ättmänner skickad, jag kommer att mana

”dig åter till Fornjothers heliga fana;

”jag kommer att bjuda dig bryta all frid

”med Asarne. Redan från Tanais stränder

”har Valhall nu två gånger sändt sina fränder

24) Haloge var gift med Glöd, Gymers dotter; och denne Gymer säger

Skalda i d. y. Eddan vara samma person som Hler; men i förevarande stycke

åtskiljas de, emedan det är sannolikt, att Skalda gjort en förvexling af de my-

tiska och historiska personerna.
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Norden Snart kufva de hela vår verld,

''om icke de hejdas af Jotarnes svärd.

"Du visast är nämd bland oss Herrskare alla.

"Kom, led nu vår strid mot det stolta Valhalla,

"kom, visa dig värdig vårt Jotunablod!"

Det stammade Haloge. Vänligt då säger

den gästfrie Hler: "Se, jag känner ditt mod:

"en hjelte du är; men du visdom ej äger.

"Minns, länge förrn Äsarnes storhet jag rönt,

"jag sjelfmant här bortlagt det guldlad mig krönt,

"och sjelfmant en fristad jag här åt mig letat;

"ty Jotarnes inbördes strider mig retat 2").

"Mig tillhörde fädernas välde och borg

"men se, jag har lemnat den höghvalfda salen,

"att osedd, och fri från er lust och er sorg,

"få tyna som eken i stormfria dalen.

"Men följen er stridslusta, rusen då fram

"och segren! Men segren skall fälla vår stam.

"Hvad vinner er magt? Uti handen J tagen

"en lans utan spets och en båge förkrökt.

"Hvad vinner ert rykte, om från er J jagen

"de främlingar, hvilka som vänner er sökt?

25 ) Att flere invandringar skett till vår Nord ifrån Asiatiska området,

antaga alla häfdforskare. Se vidare slutanmärkn: till föregående sånger.

26) Gullad: gulldiadem.

2 7 ) Se slutanmärkningen vid 6:te sången

28) Hler, annars kallad Gymer, ägde Gymisgård, och var Jotarnes beher-

skare. Förmodligen lemnade han denna mngt, då han nedsatte sig pä Hlcssö i

‘Nordsjön. Måhända han förut bebodde det Hlessö, som ligger i en insjö af

Norge, hvarom i noten 15 vid 9:de sängen. Det är troligt att Hler, såsom

Asarues trogne medhållare, redan före dessas ankomst till Norden, hade skiljt

sig från sin stam. Vidare i not 3 vid öde sången.
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"'Mot våld deras gudaförmäga skall röjas;

nöd aflar kraft, likt en hoppressad elf.

'’De älska blott frid, och jag älskar den sjelf.

'"En ädel kan vika, men kan icke böjas.

"'Dock träd i min boning, och slutom vårt tal;

”ty gästfrihet bor i den åldriges sal.”

Nu Haloges ögon som eldsolar spritta,

hans ord vid hans tungspen fjättrade sitta.

Han skakade tänder och flåsade tungt;

men vise Kung Gevar sig yttrade lugnt,

försökande svalka den häftiges sinne;

dock fåfängt! En Gejser 29^ ren svälde derinne.

Och Haloge strax med de härmänner två

på sjödraken flög öfver böljorna blå

till stället, som ättmännen utstakat hade.

Men åter vid Hlessö tre sjödrakar lade,

tre väldiga Härdrottar stego ur dem.

Ung Hother sin broder Kung Atle nu kände;

han sporde om nytt ifrån Hodbrothers hem

29
)
Gejser heter den stora kokkällan på Island.

30 ) riere Nordregenter hafva funnits med namnet Atle eller Ati.sle. I Ares

slägtregister skrifves detta namn Adisli (Adils). Den här omtalte var konung

i Östergötland och broder till Hother. Deras far het Hothbroder, hvilken till-

äfventyrs beherskade några landssträckor af Götarike, ty en del af det gamla

Danmark utgjordes häraf. Saxo säger att Atle var en stor hjelte, som beseg-

rades af Skjold. Af det Langfedgatal, som Verelins anför i noterna till Herva-

rarsagan, sid. 39, ser man att Upsalakonungen Adils nämnes Adils at Upsa-

lum, och det förmodeligen för att skilja honom från en annan Adils eller Ati-

sle, sannolikt denne Atle, Hothers bror, hvars händelser Saxo sammanslagit med

TJpsala Adils; dock skiljer han dem tydligen på ett annat ställe. Sägnen, att

Adils i Upsala vid en offerhögtid föll af hästen och dog, iugaf måhända Saxo

den tanken, att Adils drack sig ihjel af glädje öfver Rolfs död, och att Hother



90

Men Drottarne tre blott till värden sig vände:

han ädle Kung Gelder strax kände igen

och gifmilde Skate, hans granne och vän.

På högsäten virkade hyenden breddes,

och kors om hvarann hela tjenstskaran lopp.

Det välfägnadsymniga gillet bereddes,

der Elder och Fimafeng passade opp.

På Asiamännerne samtalet leddes;

och ädle Kung Gelder han utbrast dervid:

»Kung Skate och jag dem med ära och frid

»emottog. Men ringa de gästrätten vördat;

»ty Sige, den AsiaÖfverdrotts son,

»förrädiskt en träl för Kung Skate har mördat,

»och fadren har brottslingen räddat ifrån

»vår hämd; men den kommer: ren unga och gamla

»af Jättar och Jotar till strid sig församla

»vid Eystrasalts redd. Deras härbud vi fått,

»och hit vi på vingade sjöhästar gått,

»i hopp att vår värd skulle blodshämden hylla;

»ty visast och äldst han bland Jotarne är.»

Så ädle Kung Gelder. Men gästfrie Hler

satt tyst och han gullhornen flitigt lät fylla.

Den vise Kung Gevar drack äfven och teg

;

derigenom blef konung i Sverge. Att Hother regerat öfver en del af södra Sver-

ge, är troligt, emedan han uppehöll sig der, sedan han flytt för Beldegg; men hans

namn finnes icke på Upsala konungataflor. Han kallas Hothhrods son, och

kunde således icke vara broder till Upsala Adils
,
utan till en underkonung med detta

namn. Schönning (i Norges Hist. Del. 1 s. 172) har af Saxos kämpar Atta-

lus och Skatus velat göra Eckill och Skackill, som i Fundin Noregs kallas son-

sons sonsöner af Gore
;
men detta omkastar tidräkningen i hela Asastammens hi-

storia och strider mot dess enklaste angifna drag.
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men oron hos häftige Ätle nu steg;

han ropade högt till den gästfrie Drotten:

»För Asarnes undergång drickom vi då!

»Må fraggande mjödhornet tömmas i botten,

»och mördarens blodskälla tömmas likså!»

Nu gästerna drucko, men värden satt dyster;

omsider han utbrast: »Ert syfte ej vinns

»så lätt: ty bland Asarne Sige ej finns;

»hans blod bör det gälla, om blod eder lyster.

»Men gäster att reta ej höfves en värd;

»ty bjuder jag er i min gästsal fördröja.

»Här skola blott vindfria vågor vi plöja,

»och fredliga guldhornet föra som svärd.»

Då ropade samfäldt de Konungar båda:

»För stormar och seger de Evige råda;

»men vi skola jaga den mördareflock;

»fast Sige ej finns der, vi hämnas ändock.

»Flyr mördare, drabbar ju hämden hans fränder?

»Så bjuder en häfd i de nordiska länder 3^).

Kung Gevar den vise höll derpå ett tal

till fridsmäkling. — Tyst blef den gästfyllda sal.

Men häftige Atle han vred sina händer;

han vexlade stämma och anletesfärg:

»Du fostrar ung Hother, min bror; men en dverg

»till hugen han varder, om dig han får lyda.»

31
) Blodshämden, som, enligt Klapproths yttrande, ännu råder bland vissa

folkslag vid Kaukasus, var i vår Nord öflig och sträckte sig alltjemt till mör-

darens närmaste fränder, likasom striderna emellan borgherrarne i medeltiden.

Vidare om blodshämdens inre syfte, se slutanm. till 2^ sången.



Då sade Kung Gevar: »En framtid skall tyda
'

»din spåkonst; ty framtid allen dömmer visst.»

De nykomne sågo nu tyst på hvarannan:

sin hand slog den häftige Atle för pannan,

så mörk som en valhök på blodigan qvist;

sitt öga slog ädle Kung Gelder till jorden.

Men gifmilde Skate, som Drottarnes tvist

knappt åhört, till värden nu talte de orden:

»På Fjon du hos Asarne gästat ju har?

»Säg, vet du om Alfhild den unga der var?

»Om hon med dem följdo till fjällstängda Norden?»

Nu svarade gästfrie Hler: »Jag ej vet

»om hvem du mig spör. Uti Asarnes gille

»en blomma jag såg, och ung Alfhild hon het.

»Men, gråtögd som daggbestänkt lilja, hon ville

»ej dela vår fröjd, fastän manad af Alf;

»så het hennes far, om ej orätt jag minnes,»

Då utbrast Kung Skate: »Hon var det. Der finnes

»allenast en sol, på det stjernsådda hvalf;

»när hon träder fram, alla stjernor sig dölja.

»O, vet du om Alfhild sin far skulle följa

»till fjällstängda Norden, å svallande sjö?

Nu svarade Hler: »Jag satt här på min ö,

»när stormen for sist öfver Kattegats bölja,

»och Alf satt på gullsnäckan, hvilken jag såg,

»lik ensam strandmåse, dyka och stiga,

»till dess hon försvann ibland töcken och våg.»

Nu kunde ej gifmilde Skate förtiga

sin smärta; men häftige Atle han bröt



staxt samtalet af och till fostbrodren röt:

»Vill du med en älskares verop försona

»den mördade Brede, och mördarne skona?

»Har trolldom ditt sinne lill Asarne fäst?

»Din ära de mördat, din kraft de förgifta!

»Hil kommo vi ej för att frid med dem stifta

»upp, broder, bestig din bevingade häst!

»Hör, medvinden ropar, se, vimplarne vifta!

»I striden vid Eystrasalt rönas det må

»hvad lön, som de gästfrihetsskändare få.»

Och Drottarne tre uppå drakarna gingo,

att strida bland Jättars församlade här.

Men lyckosam fart äfven Asarne fingo;

och redan de hunnit de slingrande skär,

der barrskogsbekransade klippor ses hänga,

som hvalf öfver seglarn, och vindarne stänga.

Till sundet, der Lögarens strandfagra sjö,

se’n kärligt han omfamnat ö efter ö,

i Eystrasalt blandar sin silfrade fragga,

snart Asarne kommo. Nu saltvågen steg

i höjden; men Lögarens silfverbädd neg

för Skidbladners gyllene, luftiga flagga.

Och vågorna gingo att saktelig vagga

de tröttade kölar från stormande haf;

då upplyfte AsiaOden sin staf.

Och liksom hvar gäst, vid ett offergille,

försöker om fortast han framtränga kan,

så äflades stamboar nu med hvarann

32 ) Stambor betyder styrmänner,.
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en hvar för de öfriga hamnlägga ville,

en hvar sökte skynda och landstiga först,

i hopp att hans tomtlycka skulle bli störst

Asynjorna sjelfva på strandbräddens stenar

från rellingen sprungo med ifrande hast:

en höll sig i någon bland kämparne fast,

en annan grep dristigt i strandträdens grenar.

Man Skidbladner redan på sandredden drog.

När seglet af AsiaOden berördes,

sig sjelf i mång fållar tillhopa det slog.

I land alla husdjur och bohag då fördes.

Med vacklande steg, liksom fartygens gång

än vaggat dem, lupo de småbarn på stranden

och ritade Asiarunor i sanden,

förtjuste att frias från seglingens tvång.

Men Asarnes Diar från Skidbladner togo

sin fana: ett gyllene Lejon derpå

sig reste så stolt emot himmelen blå.

A gullhjul stod härfanan; Asar den drogo

med jubel mot närmaste sandbergets topp;

då hof deras Öfverdrott härstafven opp.

På bedjande läppar fördröjde väl orden;

men blicken dock var till en offereld vorden.

Asynjor och Asar sig kastade ned.

De kysste den nyvunna fädernejorden,

och andäktig tystnad kring fältet sig spred.

Men likasom himmelens lufthaf sig hvilar.

33 ) Man trodde att den, som först beträdde det land, dit ett tåg ställdes,

skulle der blifva lyckligare än de öfriga.
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och icke sig lyfter ett strå eller agn,

en stund förrän AukaThors dundrande vagn,

med gnistrande hjul, öfver molnvägen ilar:

den kommer, den rullar från sky och till sky;

så genljöd all nejden af härskarors gny.

Slutanmärkning.

Att mindre betydliga händelser ofta hafva högst märkvärdiga följder, tro vi

oss finna i dagliga erfarenheten; men vi blicka skefögde tillbaka på den kedja

af föregående tilldragelser, hvarigenom dessa stora verkningar blifvit förberedda.

Den ställning, hvari Asarne befunno sig, såsom främlingar i Norden, måste

gifva åt hvarje annars i sig sjelf obetydlig händelse, ett vigtigare inflytande på

deras öden.

I Volsungasagan berättas, att Odens (AsaOdens) son Sige, (äfven kallad

Sigi och Sigge) ihjelslog den mägtige Skades träl Brede, för det han varit lyck-

ligare på jagt än Sige, hvarföre denne måste fly, då hans far lemnade honom

härskepp och följde honom fjärran bort att vinna land. Hos Saxo, 1 b. står,

att en Tysk Konung Skate, äfvensom Skjold, friade till Alfhild, men blef af

denne i envige slagen. Sannolikt var förenämnde Skade och denne Skate samt

Skatus, hvilken Saxo kort förut säger blifvit öfvervunnen af Skjold, en och

samma person. Här har man framställt dem så och brukat namnet Shate, för

att skilja det från Asynjan Skade.

I händelsen med Sige tyckes ligga en anledning, hvarföre Asarnes höfding

och diar icke stadnade qvar i det fruktbara Tyskland , utan drogo långt in i

Norden. Att Volsungasagan upptager den i de tider obetydliga händelsen af en

träls död, och säger att Oden sjelf måste följa sin son hort och bereda honomen

annan hembygd, tycktes visa, att Asarnes magt ännu var föga stadgad i Tysk'-

land, och kanske äfven möta den invändningen, att detta angått den så kallade

Saxiske Oden. Sjelfva Skalda, vid d. y. Edda, visar hvad uppseende Siges

brott och öden väckt i forntiden ; ty en stor yrdrifva kallades i det gamla skald-

språket Bredeskafl, d. v. s. Bredes ofantliga bölja, emedan Sige, sedan han

dräpt Brede, gömde honom i en stor snödrifva och ännu har ordet Skafl sist-

nämde bemärkelse. Allt, som för Asarne och deras afkomlingar hade en större
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historisk betydenhet, fick nästan uteslutande sin egen poetiska benämning. Så

förvarades äfven minnet af detta brott i en poetisk omhöljning, förmodligen på

grund af brottslingens politiska förhållande till sin samtid.

För den mundtliga traditionen fanns icke blott den vehikeln, att i sång

bevara händelserna, utan, som vi förut sagt, äfven blott en poetisk omskrifning,

uttryckt i få ord, var ofta tillräcklig att underlätta minnet af en vigtig hän-

delse. På anförde skäl , har man här framställt Siges våldsgerning såsom grund-

orsak till de olyckor, som förföljde Asarne, och den Nemesis, som dymedelst

framträdde, innehar äfven ganska ofta hufvudrolen i ädlare nordsagor. Vidare

se Volsungasagan, Saxo, Skalda och Suhm. Danm. Hist. Tom VII, sid. 193.
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FJERDE SÅNGEN.

Som hafsstång, församlad från fjärd och från ö,

på sandrefveln föres af svallande sjö,

så Resarne fram emot sandåsen foro,

och Thjasse den hatfulle anförde dem.

Jättinnor och Gygjor i härtåget voro ^);

de ock ville kämpa för stam och för hem.

Fram Storkvid den stolte i spetsen nu trängde

samt fyrapararmade Starkodd, hans son.

Här mundvige Harbard, en hjelte i hån,

vid trottsige Hymer till höger sig svängde.

Der Bele den vige, så välväxt och ung,

och Arngrimer Rese, bedagad och tung,

till vänster sig ställt utmed Hergrim den glade,

hans älskade son. Men i oordnadt skick

fem Svarangers söner sig framträngt hade.

Helt tyst och allena skred högsinte Svade.

Näst honom en oglad besvärjerska gick,

med blodfärgad buske och jernhjelm på änne,

hvars svärtade galler för anletet föll,

och Öndurdys 2) kallade härskaran henne.

Sin stålsköld, sitt spjut hon i händerna höll,

och aldrig hon log, och hon talade sällan.

1 ) De gamle Nordbornas qvinnor brukade ofta deltaga i sina mäns krigs-

bragder, och deras Gygjor (trollqvinnor) och jättinnor afmålas så förfärliga, att

sjelfva AukaThor icke blygdes att mot dem lyfta sin Mjolner.

2) Namnet Öndurdys betyder skidlöperskan.

Ling. /. 7
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Här reste sig Härd verk den hätske emellan

de reslige Tharsar Med tecken och ord

han retade dessa till rof och till mord;

så ulfvar hvarandra till blodgille kalla.

Der Hartgrepa häfde förfärliga rop

att samla Jättinnor och Gygjor ihop,

med sjelftagen rätt öfver dem att befalla;

ty namn hon af Starkodders fostermor bar,

och storväxt och mörk som en hafsklippa var.

Men se, outgrundlig och okänd för alla

gick spåmannen Hrosstjof: hans ätt och hans hem

fördoldes, och än ingen utspanat dem.

1 åtbörder himmelsk, den väldiga kroppen

af mörkblåa manteln betäcktos. En hatt

helt slokig på rörliga hufvudet satt;

så gungar en drifva på barrträdstoppen.

Ett öga, likt döende nedan, han slöt,

det andra, likt solen, ett strålesvall göt;

hans närvaro ingaf en lifvande värma.

Der ytterst två Herrskare långsamt sig närma:

Kung Dumber, som Thursarne senfull och stor,

samt Blotmannen Thorre, hans makas bror,

som svurit att Gudarne nu skulle hämnas.

Han hade två söner: af Saga de nämnas

ung Gore och Nore. Det örnlika par,

till hämnare invigt, nu följde sin far.

3) Hrimthursar voro eu sinnebild af den oorganiska naturen och ättlingar

af Ymer eller Chaos. De urälsta, råaste Nordbor kallades derföre Thursar af de

mera förfinade Asarne. Ett vidunder kallas ännu af vår allmänhet Thusse, di-

minutif af Thurs, likasom namnet Lasse, Nisse, d. v. s. lilla Lars, Nils m. fl.
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Som stormdrifna vågor mot skären sig häfva,

än en, än en annan allt högre ses sträfva,

och rök stiger opp från hvar fraggande rygg;

så uppföre sandbergets brantaste sida

den trottsiga härskaran klättrade trygg.

Dock fort det ej kunde i sandmoddret skrida:

ett steg gick tillbaka, när tre gingo fram.

Af hällar och barrskog de hejdades äfven;

så motas en farkost af packade säfven,

Mot himmelen hvirflade skyar af dam

lik växande dimmor.

Men AsiaOden

stod lugn, liksom gullprydda, heliga stoden

vid offringen. Fort kring den gyllene stam

af lejonafanan, sig qvinnorna trängde

samt barnen. Kring alla nu Diarne stängde

en tolfradig sköldborg. Så reser sig lugnt

en ungskog, vid foten af klipporna gamla.

Strax husdjur och gods, både lätt och tungt,

de ynglingar ifrigt i sköldborgen samla.

Dock skyndade några af svennerne bort

till flottan, att henne för plundringar skydda.

Förgäfves var modet och tiden för kort.

Ett anfall: och ren deras lif voro flydda!

Så enslingen ilar att rädda sin hydda,

och faller, när skogselden nalkas deråt;

ty smattrande lågorna stänga hans stråt.

Nu AsiaOden, med lugn i sitt öga,

mot fienden ensam på sluttningen gick.

Han kastade strax en beräknande blick
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på skaran, som blott tycktes bry honom föga.

Två halfstora hällar framför sig han såg,

som fostbröder en vid den andra der låg:

dit gick han allen. Så ett loddjur sig ställer

framför sina ungar, som lekande gå

på kullen, när hundarne rusa derpå;

det strider och blöder. Det modet ej fäller

och baklänges, långsamt till kulan sig drar;

sin yngel alltjemt bakom ryggen det har.

Fast ren med hvart andedrag lifvet det gäller,

det räddar först sig, när det räddade ser

de små, som i jordkulan makat sig ner.

Men Jättarne, lyftande högt framför pannan

de båltunga vapnen, med gräsliga rop

sig strax mellan hällarne packade hop;

så Farangers vågor ses tränga hvarannan.

När hatfulle Thjasse det märkte han hof

sin klubba och sade: »Här är jag den störste;

»ty vill jag i faran ock vara den förste.»

Strax stannade alla. Men ovig och grof

var klubban han förde, och rummet för ringa

att den, under trängseln, med ledighet svinga;

ty vräkte han den öfver klipphällens topp.

Från Dumber, som framträngt vid honom, han ryckte

ett spjut, och mot höften dess kafie han tryckte

med kraft, och mot fienden framstupa lopp.

Den bålstore Dumber sig vanärad tyckte

4
)
Man Iiai* trott, att det gamla ordet Faranger betydde Trollhättans stört-

fall. Sc härom i slutanmärkningen vid 27:de sången.



af Thjasse, och nära han var att bli vred;

men denne med AsiaOden stred.

Ock liksom två björnar sig resa med ifver,

på bakbenen opp, för att börja sin strid,

och marken och skogarna bäfva dervid,

fast en likväl starkaste mordslagen gifver;

så var denna striden.
,
Med framstupadt språng

den hatfulle Thjasse mot fienden rände;

fast djupare sårad han blef hvarje gång,

han striden förnyade. Slutligen hände,

att en utaf gullbrynjans höftringar brast

för AsiaOden. När Thjasse det märkte,

han rigtade spjutet och loppet förstärkte.

Han träffade lyckligt, och blod kom i hast

ur öppningen. Thjasse helt öfvermodigt

då ropade: »Jättar! Mitt vapen är blodigt;

»en annan af eder nu fullfölja må

»min seger! —

»

Och fram gingo alla derp

Föröktes nu AsiaÖfverdrotts våda

allt mera. Men Hermod, som kommit att skåda

sin kämpande ätteläggs styrka och mod,

och dold i en gullsky, bakom honom stod,

han hviskade: »Äter till fränderna hasta,

»förrän i din bana sig fiender kasta;

»ren desse på sidan om hällarne gått.»

Strax ättlingen följde det råd, som han fått:

han fällde hvar Jotun, som stridsbanan stängde,

och segrande uppåt till sandberget trängde,



der Asarnes här var i slagtordning ställd.

Han ledde med list både Jättar och Jotar;

så odlarn, med diken, till närmaste däld

plär leda en vårflod, som tegarna hotar.

Då kommo der trenne Valkyrjor ur skyn »),

att svärdfallne Åsar till Valfader bjuda;

hvar springare, hörande stridsbullret ljuda,

sköt silfverhvit fragga, lik störtvägens bryn.

Blott räknande äfventyr, bragder och våda,

red Gudur framför sina stridssystrar båda.

Mer omild i laterna, blicken och hyn,

satt Rota; ty faror och mord henne lyster.

Men lugn, såsom Nornan, hvars afbild hon blef,

satt Skulld pä sin springare, tecknande dyster

det öde, som hjeltar i blodskampen dref.

Alltjemt öfver kämpande Asiaringen

Valkyrjorna lyfte de himmelska spjut.

Af fallande kämparna märkte dock ingen

enär till Ejnheri han korades ut.

Den himmelska Fylgjan, som jordsonen följer,

hans blick med sin heliga slöja förhöljer.

Och redan i gullhjelm med buske så stor,

i gyllene brynja kring svällande barmen;

och sejdstafven lagd emot snöhvita armen.

5) Valkyrjorna uppräknas i Eddorua, 13 till antalet; och vidare tillägges

äfven Skuld. T förevarande dikt har man endast sökt måla ungdomens hegär till

bragder vid sidan af den vilda krigslystnaden, samt den hlinda stridsmannaplig^

ten, och till detta ändamål begagnat Gudurs, Kotas och Skulds namn, hvilka

oftast förekomma i urkunderna såsom länkande striden.



103

bland hvimlet den härliga Vanadis for ^).

I en af de rosenbeknogade händer

vårdslöst hon den perisatta tygelen höll.

Och lätt öfver hennes gudomliga länder

den halftgenomskinliga mantelen föll,

som nätt öfver brynjan hon upphäktat hade;

kring skuldran i lediga veck den sig lade,

likt purprade luften vid morgonens rand,

när den utaf småskyar vattras ibland.

Än släpet af manteln på hästryggen hvilar,

än höjer det sig, allt som trafvaren ilar.

I gullböglar väga små fötter sä lätt;

i stället för sporrar på hälarne trinda,

små taggiga rosor, med guldband så nätt

kring rundade vristen, hon plägade binda.

Så flög hon i leden, hon flög som en vind,

och mätte hvar kämpe med blixtrande öga.

Och hvar gång en hjelte föll ned vid den höga,

då glödgades starkt hennes rosendekind.

Ren striden var allmän: som vårfloden rasar,

så Resarne anföllo Diar och Asar.

Den hatfulle Thjasse, fast höljd utaf sår,

tar åter sin klubba: som stormen, han går

åt höjden med Storkvider. — AsiaOden

de sökte och funno. Snart striden blef het:

6) Vanadis ett af Frejas namn. som betyder Vanernas gudomlighet. Att

hon äfven het Mardöll, tyckes augifva en viss förvantskap med Grekiska myten

om Afrodites födelse ur hafvet, och kunde närmare styrka den hypotes, att de

historiska Vanerna voro Grekiska kolonister. Kanske hon fått detta namn, för

det hon red till striden; ty mar betyder äfven Mst.



hvart hugg som en draktand i rustningen het,

och väldigt från Thjasse nu forsade bloden.

Nu rasade hatfulle Thjasse; han röt:

»Du niding, som nesligt mot gästrätten bröt;

»som bortstal min dotter, när villad af andra,

»hon var utan moders och faders beskydd;

»som, då ur din skändliga famn hon var flydd

j

»lät henne förnedrad och landsflyktig vandra

»liksom en trälinna, åt segraren såld;

»jag nu skall betala din list och ditt våld*

»För din skuld ej mera en dotter jag äger,

»för dm skuld jag saknar all kärlek och vård,

»för din skuld jag dref henne bort från min gärd.

»Då fick hon bland fjällarnes ulfvar sitt läger,

»då fick hon bland hedarnes ormar sin spis.

»Uppl Verlden har kallat dig manlig och vis;

»men verlden har ljugit. Jag läst i din panna:

»din mandom är brånad, din vishet är list.

»Ja! Här är ett vittne, som kan det besanna,

»min klubba, — det vittnet sin kraft icke mist,

'’din blod rinner än, sen hon talade sist.’’

Så hatfulle Thjasse. Af hämdlust han sväller;

han ger icke öra åt motståndarns svar.

Med hugg efter hugg, som en vildgalt han far;

hvart ögonblick lif eller lemmar det gäller.

Men oglada Öndurdys fram till dem kom,

emellan de stridande gick hon, liksom

en hotande vålnad bland ljungeldar tågar.

Nu ropade Thjasse: ”Förvägna vänd om!

”Min hämd och min seger förhindra du vågar?



’’Mång trollsägn om dig har jag hört i min bygd:

''hur björnen i dig sin besegrare finner,

"hur renen på brantaste fjällstig du hinner.

"Men här ingen trolldom skall gifva dig skygd,

"om icke i flykt du vill snabbfotad vara."

Sig Öndurdys fjermade, utan att svara;

men Hartgrepa rusade fram, och hon hof

sin röst, som en fjällstorm så hålig och grof:

"Hit, Jättar och Jotar! Den gudaupphöjde

"förrädarn skall störtas. Nu segren är lätt,

"Sjelf Valhall det trottsiga fordom sig böjde

"för Hrugner ’). Det vittnar en sägn i vår ätt.

Och talerskan Jättarnes mordbegär väckte:

som hungriga örnar slå ned på sitt rof,

så desse. Men Hermod sin ättling betäckte

med himmelska skölden, och sår han ej fick.

Och hvar gång, som spåmannen Hrosstjof der gick

vid sidan af AsiaOden, då hände

att han i sitt hjerta en gudakraft kände,

som flög, lik en eld, genom merg och ben;

så jordtingen vakna då morgonen randas.

Ja, luften han sög, honom tycktes så ren,

som den uti Valhall de Evige andas.

Så växte ock AsaThors kraft och hans mod,

der ensam, lik Måne i blodmoln, han stod.

Han mindes ung Alfhild, och liknöjd han hängde

T) Hrugner, som ansågs förfärligast af alla Jättar, kom en gång till Val-

hall, der alla gudar och gudinnor räddes för honom, till dess AukaThor kom

hem och fällde honom i tvekamp.



sin härsköld på skuldra, och rusade vildt

i skaran allen, och från Diarne skild.

Den fyrapararmade Starkodder trängde

sig fram: och de tvådubbla svärd, som han höll,

kring AsaThor, liksom en eldsol, han svängde.

Men se, uti Starkodders öga nu föll

en eldstråle, skarp, såsom ljungeldens flamma;

från ögat af spåmannen Hrosstjof den kom,

der jemt under striden han vankade om;

och Starkodd, förblindad, drog bort i detsamma.

Den bålstore Dumber åt Starkodders strid

nu hånler. Sitt armbost han tar och besluter

att makligt begagna den dyrbara tid:

han pil efter pil emot AsaThor skjuter.

Men spåmannen Hrosstjof står nära bredvid

och vinkar: se, kraftlöst då flyga de pilar

kring AsaThor, liksom en strålande ring;

så snöflock i solskenet hvirflar omkring.

Och nu, som ett stjernskott från luftbanan ilar,

så spåmannen Hrosstjof den stunden försvann.

Den bålstore Dumber sitt armbost nu fällde;

han såg att den striden om rof icke gällde,

och makligt kring stridsfältet vankade han.

Men hånfulle Harbard sig oväpnad ställde

mot AsaThor; — afståndet var icke kort.

Med knytnäfven lyft, han begabbande frågar:

”Du dverghöge Thor, säg om brottas du vågar

”med mig?” — När han sagt det, han ilade bort;

men AsaThor lopp efter flyende smädarn.



Då skrek der en Gygja: 'Upp, gudaförrädarn

”att gripa; ty starkast är han af sin stamf

Två Svarangers söner vid härropet hasta,

i ryggen på AsaThor slugt de sig kasta;

men Hård verk och Hymer gå bröstgänges fram

mot Drotten, just då som han rigtade slaget

mot Harbard. Och strax i hans lyftade arm

grep Hårdverk tvehändt, med fraggande harm;

ej heller han släppte det härliga taget,

fast Drotten med vänster satt skölden så hårdt

mot Hårdverks bröst, att han andades svårt.

Försökte då trottsige Hymer att rycka

från Drotten hans vapen; men fåfängt det var.

Som jernekens rötter kring hällen sig trycka,

så fast höllo fingrarna handfånget qvar.

Till vänster om AsaThor Storkvid sig ställer,

med upplyftad klubba. Den hotande sky

kan Drotten ej hämma, kan Drotten ej fly!

Ett ögonblick endast — och lifvet det gäller!

Då hof han i hast, med den fria hand

sin jernsköld, och slog med dess stålsatta rand

på Hårdverks armar: der benpipor trenne

förkrossades. Handfånget släppte nu denne

och gaf i sin vånda ett jämrande skri.

J vinken, som AsaThor kände sig fri,

sin sköld han mot Storkvids klubba ren lyftat,

och redan med susande mordvapnet syftat

mot Svarangers söner, som klyfde månd bli.

Der flydde nu Storkvid och Hymer och alla;
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så isar från fjällstupan brådstörtadt falla.

Men striden blef åter förnyad och hård;

ty AsiaVale och Hejmdall och Njord

dem mötte. De tvehändes huggande gingo

bland Jättar, likt svidjarn, som fäller en skog.

Mång blodsärr de gåfvo och många de fingo;

så nötes bland klapper en gnistrande plog.

Men trottsige Hymer, som AsaNjord kände,

begabbande utbrast: ”Ha, Vaner! Stor sorg

”du led, när som gisslan du var i min borg;

”fast få ännu känna den skymf som dig hände Q).”

Ej AsaNjord väntar på samtalets ände;

till sidan han flyger och lyfter sitt svärd:

”Mot gästrätt du bröt, blifve Nidhögg din värd!”

Så ropte han. Nacken på Hymer han krossar,

och öfversta kotan från ryggraden lossar.

Tog Storkvid den stolte från segrarens fot

hans rof och på senfulla axlarne lade.

Han bortgick, och mycket om blodsböter sade;

men Saga ej minns den besegrades hot.

Nu, liksom på nordfjällens dalar och kullar,

när ljungeldar glimma och åskvagnen rullar

på afstånd, och oväder nalkas med fart:

och herdar, som ullrika hjordarne valla,

på skogspipan spela, att hastigt dem kalla

i närmaste hytta; ty nattlig och svart

8) AsaNjord var född af Vanernas ätt, och hade som gisslan varit hos jät-

ten Hymer, af hvars döttrar han skymfades svårligen. Se Lokes ordstrid i d. ä.

Edda. Att detta icke angått den mytiske Njord, se slutanmärkningen vid 15:de
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en molnstod der nalkas, den öfver dem hänger,

den hotar att brista; men då och då

ett ljud ifrån varnande skogspipan tränger

emellan det hotande larmet; likså

i blodregnet AsiaBrage framträdde,

i stridsbullret så han för Asarne qvädde:

”1 Valhall jag skådar

''med brinnande öga;

'’hvad buller der är!

"O, säg hvad det bådar?

”Kring Folkvang det höga ®)

''mång gullkärl man bär.'’

”Valkyrjorna pryda

”ju Valfaders bänkar

^ '’med sköldar af gull?

"Hvad skall det betyda?

’'På Vanadis skänkar

"står bägaren full.”

"Från Valhall ju blicka

"Ejnherjar mot jorden;

"hvad vänta väl de?

'’Från Folkvang ju nicka

"de sköldmör åt Norden;

"hvad lyster dem se?”

Han sjöng; men af bullret han afbruten vardt.

Allt längre gick striden med brusande fart.

9 ) Frejas borg.



Men AsiaBrage sin röst åter höjde

och qvad dessa ord, medan larmet fördröjde

”Hell, Asar i Norden!

”För er, i Valhalla,

”det gästabud är.

”För eder, på borden

”man gullkärlen alla

”i Folkvang nu bär.”

”J skolen som stjernor,

”med gullsköldar blänka

”i Valfaders sal;

”och Vanadis tärnor

”er mjöd skola skänka,

”vid kärliga tal.”

”Hell! Striden och blöden!

”Så ljuft är att sofva

"i ätthögens famn!

”Hvi frukta vi döden,

”då runorna lofva

”förvara vårt namn?”

Så höjde nu AsiaBrage sin röst,

och högt slog i drabbningen Asarnes bröst.

Hvar kämpe begynte å nyo sig maka

och jemna sitt fylke, der rubbadt det var.

Förtviflade angrep, förtvifladt försvar!

Så eken, när mägtiga stormar den skaka,

strax tager sin sjelfgjorda rigtning tillbaka.



Nu Bele den vige, när AsaFrejs namn

han hörde, begabbande utslog sin famn,

och ropade: ”Rättvist vi håfvorna dele

”emellan oss båda! Se, jag heter Bele:

”så het ock min stamfar. Men gissar jag rätt?

”Är du icke Frej, den förälskade Guden,

”som vann genom runor hvitarmade bruden,

”och derföre pantsatt ditt svärd till vår ätt

”Kom! Vänneskänk frände till frände bör gifva:

'ett sväid skall min skänk till den svärdlöse blifva.”

Så Bele. Och AsaFrej svarade vred:

”Den Gud, du förhånare dristade nämna,

”han skall, genom mig, dina smädelser hämna.

”Nu lägger mitt svärd inför honom jag ned

”vid Asiafanan.” — Sitt svärd sågs han lemna

åt Byggveir, sin sven, och han bröstgänges sprang

mot Bele, att högt det i rustningen klang.

Tre steg drog sig Bele tillbaka, i syfte

att återfå huggrum, och svärdet han lyfte

upp öfver sig, talande så med förakt:

”Det var då ej Guden? Ett misstag jag gjorde;

”med blodsoffer derföre blidkas han borde.

”Nå väl! Han skall få det.” —

När Bele det sagt,

förfelade rösten; ty AsaFrej klämde

10) Se Skirners resa i d. ä. Edda samt berättelsen om Frej och Gerda i

d. y. Edda. Att de historiska jättarne någon gång röja sin bekantskap med

sägner om de mytiske jättarne, från hvilka de ansågo sig härstamma, har jag

icke trott vara olämpligt, hälst dessa voro bekanta med Asaläran i dess vid**

sträcktare omfång, hvilket röjes i Vafthrudners sång m. fl. i d. ä. Eddan.



ren hårdt om hans midja; men fiendens kropp

var tung, och han fick den från marken ej opp.

Sin fara såg Bele. inom sig bestämde

dock Jätten att ännu behålla sitt svärd.

Det hinderligt var; men i konstgreppen lärd

och jemnstark med Frej, honom faran ej skrämde.

Han började brottningen. Snart i en ring,

som vildmän, de kämpande svängde omkring:

hvar blick och hvart anletesdrag var förfärligt!

Enhvar sökte förgreppet lika begärligt;

den ene och andre sig böjde och vred:

då svällde hvar ådra, då knack i hvar led.

Än famnas de seniga, bröstdryga kroppar,

än skiljas de. Svett ifrån dem faller ned,

som moln under storm då och då fälla droppar.

Den oglada Öndurdys fram der nu kom:

hon höjde sin lans, och hon åter den sänkte,

allt efter som tvekampen vexlade om;

ej någon förstod hvad i hjertat hon tänkte.

Nu Bele försöker att tränga sin spets

i fiendens midja; nu AsaFrej tager

till fånga hans arm. Nu tillbaka sig drager

den förre; men trängre till honom sin krets

den andre då sluter. Så kors om hvarannan

de äflas. Som slagan på kornkärfven slår,

så näfveslag regna för bröstet och pannan.

Ett hullsår af svärdet nu AsaFrej får;

men han i sin ifver ej sjelf det bemärker,

fast fienden sett det; hans mod det förstärker.

Nu AsaFrej fattar i fiendens gren;

då nedböjas ryggar, då utspärras ben.
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Allt jemt blifva tagen mer vissa och starka;

de kämpande liksom försvinna ibland

i hvirflar af flygande torfvor och sand.

Ett månggrenigt elghorn, der fötterna sparka,

då synes, och hastigt de kämpande två

sig framstupa luta, i hopp att det få.

Och AsaFrej får det. Nu håret han fattar

på lutande Bele: nu ger han ett slag

med elghornet. Bele sig reser och skrattar

så hånfullt: »Du äflas rätt mycket i dag.

»Vår strid blir för kort, om du tröttnar. Nå tag

»det svärd, jag som frände dig bjöd. Ty att lugga

»sin ovän, det anstår allenast en pilt.»

Så Bele; hans ögon de ljungade vildt,

och tvehändes sågs han på AsaFrej hugga,

och honom han klufvit till gördeln itu,

om Drotten ej sprungit till sidan. Och nu

sjönk båltunga svärdet så djupt ned i jorden.

Strax Drotten sin gudskänkta runering drog

af arm, och i tillknuten näfve den tog.

I mod och i styrka omätelig vorden,

på sidan af fiendens tinning han slog:

och Bele föll liflös. Rörd af hans öde,

ej segraren nändes att plundra den döde.

Till älskade halfsystern Syr han nu går;

med liljehvit hand hon förbinder hans sår.

Från länd han då spänner det gyllene bältet,

der slagsvärdet sutit, och ger det åt Syr,

och rusar ånyo i striden; så flyr

en frigifven ungfalk åt stormiga fältet.

lÅng. 1. 8



Och striden föröktes, och blodströmmen rann

men Asarnes styrka omsider försvann.

Som höstkylan plundrar den greniga linden,

då armstarka Nordan, med uppsvällda kinden,

pä löfkronan blåser allt mer och mer,

och högar af blad falla stundligen ner;

så kämpande Asar för Resarne föllo,

och ej deras sköldar mot trollvapnen höllo.

Den fyrapararmade Starkodder gick

på stridsbanan fram, såsom bergraset rullar

och lösrycker träden från dalar och kullar.

Enhvar, som ett möte af Bergresen fick,

blef skördad. Mäng AsiaDrott väl försöker

att hejda hans fart; men som fjällörnen kröker

de mergfyllda ben, då han nalkas sitt rof,

så Starkodd med seniga armarna hof

de ljungande, fyra tveeggade svärden:

hvart hugg sände åtta ifrån denna verlden.

Här AsaTyr, annars så tapper i strid,

af Svarangers söner besegras och lemnar

sin stridsplats åt desse. Helt nära bredvid

står Yngve den unge: när stödja han ämnar

sin halfbror, af flera han anfallen är;

hvart ögonblick vexer den blodiga här.

Strax AsiaVidar går fram vid hans sida,

med Säming den djerfve. Nu striden blir vild:

att en från den andre ej måtte bli skild,

med rygg emot rygg nu de sambröder strida.

Så drabbningen fortgår; med rysliga skri



Jättinnor och Gygjor sig blanda deri.

Af Hartgrepa, Starkodds bedagade amma,

de anföras, kastande allt, hvad de se

af stenar och block, på de sambröder tre.

Men oglada Öndurdys går i detsamma

bland stridstumlet in: med förvånande köld

hon svänger sitt spjut och hon lyfter sin sköld,

emellan de stridande. Ljungeldens flamma

två brakande molnstoder skiljer likså.

Tillbaka de sambröder trenne sig draga

i kämparnes led, att ett ryggvärn der få;

men Asiakämparne, blödande, svaga,

knappt längre nu mäkta att kampen bestå.

Strax framträder Arngrimer Rese tillika

med Hergrim den glade. Som ströskyar vika

de Asar för hvinande mordilen bort.

Ren leden på Sandåsen synas helt glesa;

så rankiga tallar på nordfjäll sig resa.

Nu framtågar bälstore Dumber; men kort

blir striden; ty ännu af vrede beväpnad

han är ej, fast alla han ingifver häpnad.

En molnstod förskräcker, skönt blixt den ej för.

Mång omvägar bålstore Dumber sen gör:

han söker hvar gyllene bytet månd glimma;

så hvalar i sillstimmet roflystna simma.

Förgäfves än rinner det Asiablod;

här gagnar ej list och här gagnar ej mod,

fast ställe och tid hvarje Aser begagnar:

än snabb som en unglo i gran och i fur,

han klifver och skickar af pilar en skur
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mot fienden; men de förflyga som agnar.

Än smyger han tyst bakom stubbe och häll,

och kastar sitt spjut mot det lurfviga fjäll,

som framgår: ha! lätt kan det träffas; men värre

är skinnet att träffa. Af ulf eller björn

är koftan, som bäres af större och smärre:

den olika fästes, i olika hörn,

och ogenomtränglig den snart tyckes blifva

för mattade bågskyttar. Liksom en drifva

försmälter i hast uppå rullande ström;

så kasten förtyna, så Asarne dåras.

Blott här eller der syns af remmar en söm,

och blott genom den kunde fienden såras;

men trötthet i armen osäkerhet gör.

Så styrkan allt mera hos Asarne dör,

så hoppet att segra allt mindre sig låter

hos Drottarne egga. Förförd af sin hämd,

gick Lopter, som AsiaLoke var nämd,

på blodiga slagtfältet fram och åter:

lik videt i storm, så för huggen han vek.

Och AsiaUller, i krigsmörnas lek

så modig, dock skonade Jättar och Jotar,

lik odlaren, hvilken, försigtig och stark,

vill akta sin plogbill i stenbunden mark,

och viker utaf hvar en lönnhäll den hotar:

han raskt drifver framåt och fort vänder om.

Så hersklystne AsiaUller. Då kom

den dristige Tyr, som ur Jotunahopar

nyss slagit sig ut, och till Uller han ropar:
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»hvar ligga de Jättar, som fälldes af dig?

»När värst det för Diar och Öfverdrott gäller,

»försigtigt du dig i ett bakhåll ju ställer?

»Du har väl en drottbragd i syfte dermed,

»när så du dig smyger kring hällar och träd?»

Högt brusade blodet i AsiaUller,

vid frågarens åsyn: med hånord och buller

han lyfte sitt vapen. Men striden bröts af;

ty Syr den ädla i sköldborgen gaf

mång tecken och rop, när hon såg hur de örnar

ren lyfte sin klo. Detta hinder var nog

att skilja dem: hvar på sitt håll genast drog

i slagtningens tummel. Af hungriga björnar

allt lefvande fälls, som dem möter; likså

i drabbningen gingo de trottsige två.

En fjällström än vildt mellan klyftor sig bryter,

än stillare fram genom snöfält den flyter;

så bullret och stridslyckan vexlade om.

Här AsiaÖfverdrott ledde behändigt

försvaret; der AsaThor anföll beständigt

de Jotar. Mot honom en skara då kom:

kring kämpande Drotten allt närmre den trängde.

Man såg blott hur vapnet han öfver dem svängde,

och liksom en eldstod försvann det i hast.

När skyhöga vågor, på Nordhafvets öcken,

en sjödrake famna, man ser blott dess mast,

som vinkar ett afsked, ur vexande töcken,

och gömmer sig strax bakom vågornas rygg.
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Dock står unger viking så modig och trygg,

med säkerhet förande segel och roder;

fast tröstlös än sitter hans mö eller moder

vid stranden, förvissad att aldrig hon mer,

i lifvet, den älskade sjöhjelten ser.

Så tänkte de qvinnor, i sköldborgen gingo,

Att AsaThor aldrig mer skåda de fingo.

Dock manligt han ännu mot Jotarne stred,,

tills desse i hast fällde klubborna ned;

ty högsinte Svade gick fram uti skaran.

För hjessan helt fredligt sin härsköld han höll,

sig närmande AsaThor. Hetsad af faran,

klöf Drotten hans bröstben. När Svade nu föll,

han sade helt matt: »Se, du mördade Svade

»din son, som med Jernsaxa aflat du har’’).

»Jag kom för att rädda min sårade far.»

När bleknade sonen det uttalat hade,

han blottat en gyllene halsring och sade:

»Må denna bevittna mitt namn och min börd!

»Till Nord af min mor jag som barn ju blef förd?

»Jag hört, att min halfbror är AsiaUller

»benämd » Nu han afbröts af slagtningens buller;

hans ögon sig lyckte. Dit bullret ock nyss

fört listige Lopter, att speja och lyss;

men ringa han erfor. På klubborna buro

tolf Jotar den fallne, hvars hämd de besvuro.

Och Lopter till AsiaUller då gick

;

1 1) Svade Jotun, som bodde norr om Dovrefjäll, var AsaThors son. Vidare

om dennes ättmän i de följande afdelniugarna.



men AsaThor stod der, med stirrande blick:

det mord låg pä hjertat så tungt som en klyfta!

Strax luckor i sköldborgen syntes, och ren

dem Starkodd bemärkte: han var icke sen

de fyra tväeggade svärden att lyfta.

Som höstilen, hvilken med yrande dam

emellan två tallklädda höjder går fram,

så in uti sköldborgens lucka han hastar.

Den gyllene härfanan röfva han vill:

på lik han nu banar sig vägen dertill,

och roflystna blickar kring sköldborgen kastar.

Men kindfagre Sigurlam, sjelf i sin ätt

den skönaste, märkte hans uppsåt, och lätt

som unglon, han fram efter fienden rände

med höglyftadt spjut; och han dref det så fast,

mot fiendens ryggrad, att kafvelen brast.

Men berghårde Starkodder stygnet knappt kände.

Mot kindfagre Sigurlam, kallt han sig vände,

och gäspande stötte han fram dessa ord:

»Du tärnornas knäsven, för möbragder gjord,

»tag åter din skänk!» Nu tillbaka han slängde

det afbrutna spjutet; så uppstötes ock

af fräsande Hekla en nedkastad block.

Ett hullsår fick Sigurlam. Kring honom trängde

förfärliga Gygjor, till antalet fem,

den oglada Öndurdys anförde dem.

Hon ropade högt, som en stormande bölja:

»Vår fånge du är, och med oss skall du följa!»

Med stålbeklädd hand hon sitt rof till sig drar;
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men Starkodd med en hand i Öndurdys fattar
^

med två han i kindfagre Sigurlam tar.

Vildt äflas den sköldmö. Hon fåfängt sig mattar:

snart brynjan vill brista, som på sig hon har;

snart hjelmen vill falla frän nedlutadt änne.

Då kommo de Gygjor och räddade henne.

De trenne Valkyrjor blott Sigurlams strid

betraktat, och Gudur hon hviskat dervid:

»Den fagraste sven,

»som gästade än

»I glada Valhalla,

»här träffade vi.

»Hvad fröjd der skall bli

»bland Ejnheriar alla!

»Dock skola sig mest

»Valkyrjorna gläda,

»när denne som gäst

»med oss nu får träda

»i Valgudens hof,

»och Brage hörs qväda

»den nykomnes lof!»

Då hetblodig Gudur det framhviskat hade,

säg Rota pä henne så kallt och hon sade:

»Alldrig mitt öga

»skönheten såg;

»alldrig det höga

»fäste min håg.

»Allt måste dö!
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»Alldrig jag finner

»sven eller mö,

»hvilken mig vinner.

»Allt måste dö!»

Med stämma af fjällvinden sålunda qvädde

den hårdsinta Rota, som dödar blott glädde.

Men Gudur, den hetsiga, svingade ut

mot Sigurlams hufvud sitt himmelska spjut,

att honom till Ejnheri viga; då lyfte

sig Skulld ifrån gullsadeln. Stridssysterns arm

hon fattade raskt; ty hon såg hennes syfte,

och sålunda qvad hon, med klappande barm:

»Skönare sven

»ej gästade än

»i glada Valhalla;

»dock kan han ej falla

»på Valfaders lott.

»Freja har fått

»af Nornorna höga

»svärdfallnes hälft.

»Vanadis öga

»korar dem sjelft.»

Strax Freja på blixtrande trafvaren kom,

Valkyrjorna vände med springarne om.

Mot öfvergudinnan de tordes ej yrka

sin valrätt. Och Öndurdys sjelf, inom kort,

af oförstådd farhåga ilade bort.

När Freja nu Ungdrotten såg, hennes styrka

förlamades: »Tusende slägten mig dyrka

»hvar stund; men så fager en sven jjag ej fann,



»alltsedan min älskade Ödur försvann,

»för hvilken jag gullröda tårar än gråter ^^^1»

Så tänkande, fällde hon sejdstafven åter.

Nu Starkodd de fyra slagsvärden hof

mot kindfagre Sigurlam, hvilken han lemnat,

vid tvisten mot Öndurdys. Ungdrotten ämnat

att fly; men nu stod han ett segrarens rof!

Just då, fast ej synlig för dödliges öga,

red Vanadis framföre kindfager Drott;

dock gagnade nu hennes gudakraft föga:

den liljearm skaptes för kärleken blott.

Med snöhanden Sigurlams hufvud hon böjde

till sidan: två slagsvärd förfelade då;

till höger det tredje slant ner och det plöjde

en fåra på armen; till vänster också

det fjerde på Sigurlams höft månde stanna.

Då krossades ledgångens senor och ben.

Af smärta sig rynkade Sigurlams panna,

och rosen på kinderna bleknade ren.

Halft döende han mot en stenhäll sig kastar.

»Nog hård var den bädd, hvarpå mökämpen föll.»

Så Starkodd. Han redan för död honom höll,

och bort till det längtade rofvet nu hastar.

Men stödd utaf Freja, vid stenhällen satt

den sårade Sigurlam, blodig och matt.

Så ensam och fjärran från ekarne alla,

en tynande unglönn om höstqvällen står,

med blodröda blad, hvilka småningom falla,

12) Se d. y. Edda.



när stormarna skaka dess ynglingahär.

Nu Sigurlam in uti sköldborgen fördes

af Freja, som mera ej sågs eller hördes.

Två qvinnor förbundo den sårade Drott:

förfarna de voro i läkedom båda;

men kunde ej hela det sår, som han fått.

Allt mera föröktes nu Asarnes våda

:

den segrande Starkodd besegras ej kan.

I svajande härfanan fattade han.

De arma Asynjor, i sköldborgen slutna,

nu ropade: »Gudar! Vi äro förskjutna!»

Men Syr, som var högst ibland Vanernas stam,

en kraft uCaf Freja i hjertat förnam.

Af ifver och fara sig glödgade kinden,

och lockarna flögo, som gulldoft, för vinden,

och ögonen glänste som Ljusalfer två,

när hastigt de flyga kring lufthvalfvet blå.

Den ädla mot ryslige Starkodder rusar;

hon fattar hans armar, på honom hon ser.

Med Vanernas sejdkonst hon så honom tjusar,

att armarna falla som domnade ner.

Lik barnet, som uppåt en fjällstupa klättrat,

så rådvill och slapp han vid Sierskan står*

hans kraft, som hans öfvermod, intet förmår;

ty skönhetens blick sjelfva Gudarne fjättrat.

Omsider från härfanan Starkodder gick,

som jagade tjuren, med steg så tröga,

med nickande panna och rullande öga.

Dock föll genast Jättens roflystna blick

på Diarnes hästar, dem perltäcken prydde:
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han grep åt den bäste; men denne strax flydde.

Nu Jätten i harmen förstärkte sitt lopp

och grep i en annan, vid gyllene stången.

Den Gullfaxe het; när han kände sig fången,

han stegrande hof sig på bakbenen opp.

Med hopkrymta ryggkotor; hopp efter hopp

han gjorde, att undan från Starkodder slippa;

men Jätten han talade, hånfull och kall:

»Jag ser dig så lydigt härjemte mig trippa;

»och tacksamt din lydnad belöna jag skall,

»med hafre och hö, i mitt fjällhuggna stall.»

Så Starkodder. Rofvet ur sköldborgen fördes;

de gångare klagligen gnägga nu hördes.

Men, störde af stridens förfärliga dån,

ej Diar, ej kämpar bemärkt detta rån.

Förvirringen tilltog bland Asar, och åter

de Jättar och Jotar, med brusande fart,

mot sköldborgen drogo. Ett härgny der vardt,

förfärligt att höra! Så stundom det låter

i grufvornas djup, när ett hvalf störtar kull:

dess pelare sjunka, dess stenväggar bräckas,

de skärningar ljunga, och blossen de släckas;

här stockar och ställningar, stenblock och mull,

der husdjur och menniskor, allt om hvartannat,

som nedstörtat fullt, eller halfväges stannat,

än nedsegnar långsamt, än ramlar och gnyr,

och allt, som är ofvanför, häpnar och flyr;

så stridsgny steg opp bland de stridandes skaror,

så hvimlade allt, mellan dödar och faror.
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Slutanmärkning.

Alla de personer, som förekomma i denna sång, hafva troligen varit sam-

tida med Asarne; ty de omtalas i båda Eddorna samt hos Saxo och i sagorna

om Hervor, Thorsten Vikingsson, Dumber Syne m. fl. Häfdforskare hafva an-

sett nämde urkunder äga mer eller mindre historisk grund. Att några af dessa

personer nämnas i d. ä. Eddan, bevisar icke att de voro mytiska väsen; ty de

hafva förmodligen fått detta rum, derföre att myt och historia småningom för-

blandades. Jag vill här en gång för alla framlägga mina satser rörande dessa

2:ne elementer i våra urkunder; men jag framträder icke såsom försvarare af de

många vidunderligheter, som i sagorna förekomma. Jag tror, lika med våra

större häfdforskare, Suhm, Lagerbring, Schönning m. fl., att en sägn kan hafva

historisk grund i mänga delar, oaktadt dess fabulösa omhöljning. Jag tror i

synnerhet, att de slägtledningar och händelser, som angå första Asaperioden,

och som utgöra första dragen eller blott de första punkterna uti mången saga,

icke böra anses osanna, ehuru liten trovärdighet sagan sjelf för öfrigt må synas

hafva; ty de voro förmodligen heliga sägner, hvilka inför den allmänna folktron

icke kunde förvrängas , och som i fä ord förvarat minnet af den förgudade ättens

första afkomlingar. I alla läror har det ansetts som ett helgerån, om deras

bekännare pådiktat dem betydningslösa namn, eller handlingar. Först då, när

dessa läror fallit i vanhelgd, hafva historiska tillsatser förstört det religiösa

grundämnet, och den historiska trovärdigheten sjelf blifvit vacklande. Sagoskrif-

vare kunde väl ljuga för sin egen tid, men icke ljuga om en helig forntid. Våra

förfäders, och ännu i denna dag Isländarnes samvetsgrannhet om sina ättartal,

synes bekräfta detta. Med ett ord: de vidunderligaste bragder, troll- och spök-

sägner kunde hopdiktas om den nya sagans hjelte, men de urgamla slägtminnen

kunde icke vanställas; ty de voro ännu heliga för Nordborna, långt efter kri-

stendomens antagande.

Jag tror äfven, att lösryckta stycken, som föga tyckas höra till sjelfva be-

rättelsen i sagan, hafva ofta större vigt, än man i allmänhet tillerkänt dem; ty

de beteckna antingen, att någon del af sagan gått förlorad, eller också, att be-

rättaren velat i sitt arbete förvara delar af folktraditionen, för hvilka han icke

funnit passande rum i sin uppställning. Dylika inflickningar äro vanligtvis så

enkelt framställda, att sagoförfattaren sjelf knappast tyckes lägga vigt på dem,

och derföre bör man mindre kunna betvifla, att de tillhöra en verklig ursägn.

Sådana äro bland andra de yttranden, som i sagorna finnas om den äldre kung

Höfund, om Thors frieri, om Siges mordgeruing o. s. v. De i sagorna före-

kommande gudahandlingar, gåtor, m. m. äro alltid konseqventa med fädernas

mytlära, och böra således anses som fragmentariska urkunder.

Likaledes tror jag, att, då två eller flera sagor sammanträffa, i tid och namn,

kunna äfven de händelser, som af hvarje berättare särskildt framställas, bestyrka

hvarandra, oaktadt deras ämnen äro olika. Och då den muntliga traditionen

icke tillät några vidlyftigare slägtuppräkningar, så har hvarje berättare endast

kunnat omtala sådana forntida personer, som stodo i närmaste förhållande till
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den hjeltes ättfäder, hvilken sagans händelser, diktade eller sanna, hade till huf-

vudföremål. Och i ju aflägsnare tid sagan rörde sig, desto heligare måste lan-

dets historiska gudapersonal (heroerna) deruti förekomma.

Slutligen tror jag, att ingenting säkert, hvarken för eller emot sagan kan

utledas af namns betydelse, icke heller af tiden, då hon nedskrefs. Stora häfda-

tecknare i vår skrifkunniga tid anföra ofta hundraåriga muntliga traditioner.

En sägn kan vara sannfärdig, fastän höljd i nyare drägt, och den kan af olika

berättare hafva blifvit olika framställd. Dc lagar, som senare utgifvare af våra

fornhäfder uppgjort för läsarten af vissa ställen, kunna icke alltid gälla som

ofelbara; ty ren kritik af en urlpnd omfattar icke allenast språk och ordaför-

stånd, utan fast mera andan af den tid, hvarom sägnen handlar.

Hvad åter angår våra fäders mytlära, får jag härmed förklara, att jag all-

tid trott henne hafva 2:ne skiljaktiga riktningar: en fysisk och en moralisk. Att

båda kunna få en vidlyftig utgrening nekar jag icke; jag tror till och med, att

de fått den, i en och annan radius af dessa två stora sferer. Den dualism, som

ligger i Asaläran, och som, ända från myten om Nifelhem och Muspelhem —
köldens och värmens, eller kontraktions- och expansionskrafternas sinnebilder —
fortgår genom hela gudastriden ända till Ragnarök, har icke annat att visa, än

ande och materia, ljus och mörker, i deras beständiga vexelstrid. Hvarje lära,

som söker att förklara de högre intelligensernas verkan på vår jord, måste med

det senare förena ett högre ändamål, än blott jordisk tidsberäkning. Visserligen

gjorde Nordbons hårda klimat honom beroende af astronomiska begrepp, men

då Asaläran uttänktes och utöfvades af presterliga kasten, hvilken på sina bo-

ställen (Upsala Öde) förde i detta afseende en nog sorglös lefnad, och då Asa-

läran sjelf omtalar sina gudars undergång, hvilket icke kan angå någon viss

månad, så tyckes ett moraliskt syfte ligga förborgadt, såsom grundval för denna

lära. Öfverdrotten i Upsala offrade väl ensamt för hela landet, men i detta tall

var ju hela landet genom honom personifieradt, likasom vår lag representerar

hvarje individ. Derföre offrades han sjelf af sina undersåtare, när de ansågo

honom hafva retat gudarne mot dem. Ännu mindre kunde de enskildta offren,

hvarom sagorna tala, hafva blott en fysisk, icke en moralisk grundidé. Ingen

offrar åt en gudomlighet, hvars tillvaro han betviflar.

Som både den äldre och yngre Eddan i sina mytiska berättelser ofta röja

en historisk utspädning, så måste de förra skiljas derifrån. Och för att skira

dessa myter, är icke nog, att blott uttaga det historiska elementet derur och

förkasta allt det öfriga. Såsom urkunder, hafva de åtminstone det värde att

måla sin tid, eller också att historiskt visa de apokryfiska tillsatser, som be-

smittat Asaläran. De så kallade mytiska sägnerna, i Brages samtal och i

Skaldspråket, äro i allmänhet usla förvridningar af denna lära; likväl tror jag,

att de personer, hvilkas namn blifvit införda i det poetiska språket, varit an-

tingen verkligt mytiska eller historiska, och böra såsom sådana bibehållas.



FEMTE SÅNGEN.

Än strömmade blodet, än rasade striden,

fast dagen var nära till ända förliden;

men Hermod i sinnet nu talade så:

»Till Oden och Magterna måste jag gå;

»de rädde min ättling!» När detta han sade,

på Lättfote hastigt han gullbetsel lade,

och ilade bort öfver örnvägen blå.

Snart, under sin luftiga resa, han mötte

den härliga Dag, som på springaren trötte

for utföre lufthedens vestliga brink.

När Hermod det märkte, han uti en blink

betänkte sig, talande så till sin frände:

»Hell Nornan, som här mig till mötes dig sände!

»Hell dig, om du hör mina bedjande ord!

»Dig kan jag min önskan förtro och min oro;

»ty Halfgudar fränder med Gudarne voro.

»Dag, skynda dig bort från den heliga jord!

»Bed Natten, din mörklagda moder, ej dröja

»så sent på sin vallmokringdoftade bädd;

»men icke hon komme i stjernmantel klädd!

»Omkring sig hon kaste sin dimmiga slöja,

»och söfve all jorden! Hon okunnig är

»om Jättarnes strid emot Asarnes här.

»Var tyst! Hennes lynne och. härkomst du känner

»hon Valhall föraktar, hon hatar dess vänner;
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»fast Delling, med hvilken dig aflat hon har,

»en ättelägg sjelf af de Evige var ').

Så Hermod den snare. Han fick dessa orden

till genmäle: »Gerna jag lyda vill.

»För Magternas Härold jag bugar till jorden;

»ty ödmjukhet hörer den ringare till.»

Det talade Dag, som, med nedlutad panna,

försökte ett ögonblick Skinfaxe stanna ^),

och, ilande utför den vestliga brant,

försvann i en gullsky vid fjällskogens kant.

Men Hermod sig skyndade bort till Valhalla,

att medömkan väcka hos Magterne alla.

Ren nalkades Dag till sin slumrande mor,

som stirrade upp med sitt uflika öga.

Han bad henne skynda till lufthvalfvet höga,

och hastigt hon bort på sin Hrimfaxe for

hvars steg äro snabba, men synas så tröga.

Likt dagg uti dalarna, fraggan nu flöt

1) Nattens trenne männer: Nagelfar, Onar och Delling föreställa troligen

afton, midnatt och morgonväckt, eller dagning. Hennes son med den förste

heter Öder, som betyder tomhet. Hennes dotter med Onar heter Jord. Kanske

Onar skall härledas af ö-nar (icke dÖd, d. v. s. skendöd); ty sömn och hvila är

en skendöd. Onars namn finnes äfven bland dvergarna, hvilket bestyrker an-

förde tydning. Nagelfar, betecknar förmodligen att noga undersöka. Kanske

derföre att man i djupaste natten, vanligen noga besinnar sina beslut, eller

handlingssätt, eller också derföre, att man då måste trefva sig fram. Ännu

finnes i vårt språk ordet nagelfara^ d. v. s. noga undersöka och ett dermed be-

slägtadt begrepp finnes ännu i ordet påtaglig. Vidare om detta namn vid slut-

anmärkningen till 17:de sången. Nattens tredje man, Delling, måste vara af

gudaätt, emedan han tillhörde ljuset, och var fader åt Dag.

2) Skinfaxe (strålmanke)
,
dagens häst, af hvars man allting beskines.

3 ) Rimfaxe (frostmanke)
,
nattens häst, från hvars betsel daggen nedflyter.
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från betslet, och stjernan silt anlete slöt

i dimmeväfd slöja. De stridandes låga

med dagsljuset slocknat: och se, innan kort

enhvar lade blodiga rustningen bort;

dock tordes ej någon från stället sig våga.

Ren tändes af vindfällen stockeldar opp,

kring lejonafanan, på sandbergets topp.

Och hvar gång, som Stormjälten vingarna rörde,

likt huggormar lågorna hväsa man hörde.

Med mångdubbla fållar, för ilarna for

den smattrande fanan. Och tung och stor

som åskmoln stod röken: än hastigt den kröktes,

i tusende ringlar, så röda som blod;

än åter af ljusare ringlar föröktes.

Här mor eller mö, med försakelsens mod,

vid döende son eller älskare stod.

Der makar det fraggande mjödhornet räckte

åt blodstänkte män, som på marken sig sträckte,

tills Sömnalfens hand deras panna berört.

De öfrige tala om gårdagens faror:

en hviskar hur han genom spejare hört,

att åter i natten, fiendtliga skaror

sig närmat, och redan de söka i land.

En annan förtäljer, att Jättar i brand

hvar Asiasnäcka nu ämnade sätta;

ett flammande sken strax besannade detta.

Den modigste Aser nu drack blott och teg,

den svagare tyckte sitt andrum bli trängre.

Snart syntes dem alla omöjligt att längre

försvara sig. Glädjen hos Lopter då steg;

Ling. I. 9
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till AsiaUller han hviskade: '"Riktig /

"min anläggning var; nu är tiden ock vigtig.

"Lätt Asiahären till intet blir gjord

,

"'i morgon. Ren sår eller mödor försvaga

’'de kämpar; och du bör en trolldryck dem laga

"af skräckfulla syner, af giftiga ord.

"Som midt utur vågen sig höjer en klyfta,

"så vi skola oss öfver Asarne lyfta.

"Vår seger jag mer än till hälften beredt; .

"få stunder behöfvas att honom fullborda.

"Jag går nu i mörkret, att närmare orda

"med fränder, som här, under striden, jag sett.

"En vink om vårt affall jag hemligt dem gett."

Af hersklystne AsiaUller blef svaradt:

"Min stämma från Jättar jag har, men för dem

"jag mig icke böjer. Jag dig det förklarat,

"långt förr än vi lemnade Asarnes hem."

Då smilade AsiaLoke så listigt,

och sade: "Vårt arf kan väl icke bli tvistigt;

"ty Asarnes skatter med Jättarne blott

"vi dela. Och sen, när det välde vi fått,

"som Gylfe beherrskar, då kunna vi dristigt

"mot Jättarne höja oss. Herrskarerätt

"vi båda af Asahems bildning ju vunnit,

"långt öfver obildade fjällboars ätt,

"hvars styrka och glans som ett norrsken försvunnit?"

Han afbröts: ty Sandbergets nedersta grund

af härskri blef skakad. De båda nu trodde

att anfallet börjades. Ännu berodde

förrädarnes framgång, att, före den stund,



med Jättarne sluta ett lönligt förbund;

och Lopter bland träden försvann, som i säfven

en skälhund försvinner. Han lyckades äfven

att fränderna träffa.

Så lycklig dock var

ej AsaThor. Redan, när striden var slutad,

han talat med AsiaOden sin far;

helt dyster och blek, emot slagsvärdet lutad,

han suckade: '’Svade, min ättling här fanns

''bland Jotarne. Sjelf honom dödssår jag gifvit;

"men här är ett sår, lika dödligt som hans.

"Ja, veta jag måste om offrad han hlifvit

"af mig. Jag i jätteförklädnad vill gå,

"att forska hans öde."

Den Öfverdrott sade:

'’Att hjertat dig blöder för ättlingen Svade

"förundrar ej mig; ty mitt klappar också

"vid tanken allen, att vi dig skulle mista.

"Vårt mod är af all vår förmåga den sista.

"Hvad du nu vill våga, det gäller för allt

"och alla." Men AsaThor svarade kallt:

"I faran man räknar ej fiendetalet;

'’mer het är dock striden mot stormande qvalet.

"Jag går; men jag minnes hvad pligten befallt."

Så sagdt, och på seniga skuldror han kastar

en björnhud: af Jättar ett byte den var.

I handen en jotunaklubba han tar,

och utföre brantaste sandåsen hastar.

Förgäfves han spejar sin Svades spår;
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af Jättar och Gygjor han svar icke får.

Nu var det, som rysliga härropet hördes.

Af mörkaste aningar hjertat då rördes

i AsiaÖfverdrott; stum han der stod:

''Hvem gäller det? Anfallet kan under natten

''ej börjas; — men gjutas kan AsaThors blod!"

Så tänkte han. Ej den förborgade skatten

af gräfvaren vinnes, om tala han törs ^).

Så han äfven qväfde sin ropande smärta:

han spejar och spejar, med klappande hjerta;

men AsaThors röst eller namn icke hörs.

Och se, denna natt var så kulen och dyster;

men hvila ej Asarnes Öfverdrott lyster.

Han Diarne alla församlar i ring,

på fjärmare håll ställas kämpar omkring;

dock kunde ej någon af väktarne höra

de samtal, som Diar och Öfverdrott föra.

Dä utgå till desse hans herrskareord:

"Det mod, som beskyddade Asarnes jord,

"den kraft, som åt Asar de Evige unnat,

"säg gårdagens sol; fastän blod dem förkunnat.

"De heliga Nornorna vände till strid

"den lott, som af Gylfe oss erbjöds med frid;

"ty allväldigt jordsonens öden de hvälfva.

4 ) Ännu tror vår allmänhet, att en skatt sjunker djupare i jorden, om
man talar ett enda ord, under sökandet. Skattgräfning var fordom ett af un-

dergörarnes yrken, och denna förmåga tillägges sjelfva AsaOden i Ynglinga-

sagan. Det är dock rimligt, att han med slagruta, eller annan åtgärd, sökte

upp metallådror, hälst Asarne förstodo metallernas bruk. Nedgräfda skatter

kunde, vid hans tid, svårligen finnas i Norden.
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’ja, högre de äro än Magterne sjelfva ®).

”Med mod derför egnar det mannen också

'’att lyda, ehvart honom kalla de må.

’'Kring vise och tappre de skyddande sväfva:

^Törsakande lydnad är allt, hvad de kräfva.

’'Se, mödan och farorna vänta oss än:

”ej få af de våra ha dignat i fejden;

'som fjällväggar fiender stå här i nejden.

”Vår sköldborg allt trängre bör slutas igen;

'’ty hören de ord, som jag säger till eder:

''i spetsiga fylken en hvar sina män

”nu uppställa må! Utaf tolf dessa leder

”en tolfspetsig sköldborg kring bergstoppen sträcks.

”Så kämpe af närmaste kämpe betäcks.

'’Sig in i hvar spetsning en höfding bör ställa,

”att strida. och stöda, hvar mest det må gälla.”

Då sade hans Diar: ”Befall hvad du vill!

”Vi lyde; ty bjuda hör höfdingen till.”

Men hersklystne AsiaUller så hånligt

sig yttrade: ’'Nog är det byte vi gjort

’af hemland, för Diar och Asar förmonligt,

”och minnet deraf varder evigt och stort.

”Likväl det mig undrar, hvad vi genom striden

”oss kunnat förvärfva, och huru vi friden

5 ) Nornornas makt öfver gudarna angifves redan i Valas sång, hvilken lå-

ter desse framkalla de första menniskorna; men Nornorna, som gifva lagar och

bestämma lif, tilldelade menniskorna deras öden. Vidare härom i noten 1 vid

30:de sängen.

6) Urgammalt sätt, att i trekant, med led bakom led, uppställa sin slagt-

ordning, hvilken konst Oden (den mytiske] sjelf säges hafva lärt några af forn-

tidens stora härförare.



''en gäng skola vinna? Det möte vi fått

’'i går, var som famntag af rullande klyfta.

''Och hvem känner Gylfe, de fjällboars Drott?

"Hvem vet om han endast till frid kunnat syfta,

"då hit han oss gästbjöd, i villdjurens nejd?

"Om sjelf han ej skölden mot oss ämnar lyfta?

"Han måste väl hoppas ett slut på vår fejd?

"Kan sjelf han mot Jättar och Jotar sig skydda,

"sen vi äro nedlagda eller ock flydda?

"Se, fiendens antal förökes hvar stund;

"men trängre och svagare blifver vår rund.

"Det tyckes, som Asars föråldrade ära

"nu gagnade föga, sen armen är svag,

"och skölden ej värnar mot fiendens slag

"Ett angrep pä afstånd, ett angrep helt nära

"ej gagnar. Den rustning, som Jättarne bära

"af björn- eller varghud, dem skyddar bestämdt.

"Hvart pilkast mot dem är som smäpiltars skämt;

"likså är hvart svärdshugg. Men Jättarnes klubba

'’kan Gudarne krossa och Valhall rubba."

Begabbaren afbröts; ty dristigt gick fram

den modige AsaTyr, talande detta:

"Ditt hånfulla språk alltid röjer din stam.

"En barnlek du kallar vår strid, och med rätta

"så din kan benämnas; ty du oss besv^ek

"i gårdagens strid. Och nu röstar du äfven

"för frid; liksom trätgirig pilt börjar lek,

"af rädsla att bruka den nyssknutna näfven."

Nu rasade AsiaUller; han hof

sitt spjut, och hans röst var som vildtjurens grof:
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”Träd fram du, som önskar min öfverman nämnas!

'’Träd fram du, som sagt att jag feghjertad är,

”och pröfva min barnlek! Mig tillhör att hämnas

'min halfbroder Svade; han stupade här

”i går, och det skall icke obelönt lemnas,

”Jag vet ej hans baneman. Blodshämnarns rätt

"jag derföre kräfver af hela er ätt.”

Strax ämnade AsaTyr enviget börja.

Ett sorl steg då upp, som när ulfvarne sörja

en frände. Då kastade AsiaFrej

sig fram, för att skilja de trottsige båda:

'’Er eviga tvist öker Asarnes våda.

"Eho af er segrar, det gagnar oss ej,

”blott Jättarne.” AsaTyr trädde tillbaka;

men AsiaUller sitt spjut månde skaka

förfärligt, och stolt öfver Diarnes ring

hans blickar, som eldsolar, hvälfde omkring.

Han ropte på tvekamp. Då skakade alla

stålrandade sköldarna. Tyst likväl stod

den Öfverdrott. Van att sitt hjerta befalla,

befallde han andra. Så framgår en flod

i hafvet, fast vågorna öfver den svalla.

Med ögat på Uller, mer skarpt än en dolk,

med röst såsom Eviges korade tolk,

han sade: '’Jag hört edra tvister. Att qväfva

”ett inrotadt hat, är ej lätt; ty dess våld

”far opp, likt en hval, som nyss legat fördold.

”Men finns här väl någon, som förr ville häfva

”sitt svärd emot vår, än mot Jättarnes stam,



''han stige, mot mig som er Öfverdrott, fram!

"Må spjutet i Asiafanan han stöta,

"tills striden är slut med de Jättar; då skall

"jag sjelf utan brynja och sköld honom möta,

"fast segren jag mist och mitt öfverdrottskall.

"Ja, Diar! jag talar också om vårt fall.

"Den tappraste känner ju namnet af faran;.

"ty hon har med lifvet gjort fostbrödralag?

"Men fruktar man henne, hon vexer hvar dag

"allt mera, likt rusande vikingaskaran,

"på krämares skuta. — Förlora vi mer

"i strid, då en flykt ej beskydd åt oss ger

"mot Jättarne? Efter vårt blod de ju törsta

"som ulfvar; och ren våra snäckor de brännt?

"Hvad räddar oss då, sen vi ryggen dem vändt?

"En feg tror sin bragd alltid vara den största,

"en dåre i allt sina tankar de första.

"Var ej våra ättfäders namn lika stort

"som värt? Hafva de ej, för mansåldrar redan

^

"till fjällstängda Norden en utvandring gjort?

"Vi hafva om dem icke mycket försport;

"de kanske försvunnit som döende nedan.

"Men Måne förgår ej, fast ögat han flyr;

"ty ebb liksom flod han ju obemärkt styr?

"Mång stjernor ock gömmas af moln och af dimma

"men likväl i himmelens lufthaf de simma.

"Likså kunna ädlares bragder ej dö.

"Fastän deras verk ej med runor står skrifvet,

"det går som en puls genom jordelifvet,

"det går som en blixt öfver land, öfver sjö."



»Men hit vi ej kommo som qvinnor att glamma.

»Ren faran oss nalkas, hon varit vår amma;

»fast friden, blott friden skall blifva vår mö.

»För henne, den himmelska, skola vi strida;

»men finns bland oss någon, som höldre vill lida

»vanbördingens brännsår, han äge nu rätt

»att overksam död eller bojor förbida.

»J andre, som ären af Asiaätt,

»gån! Så, som jag sagt, ställen opp våra leder,

»och modet och klokheten växe hos eder,

»vid minnet, att Asgård er fostrat har!»

Han slöt nu; men Diarne pansarbeklädde,

hvaren på sitt rum, liksom blodmånar trädde.

Sjelf AsiaUller, med lugnare blick,

på anvisadt ställe, i sköldborgen gick.

Han sökte att kufva sitt herrsklystna sinne,

och märkte att hämnarens stund ej var inne.

Strax AsiaHejmdall helt andfådd kom fram,

med pannan betäckt utaf svett och af dam;

till AsiaÖfverdrott hemligt han sade:

»Jag fienden spejat: en härflotta lade

»nyss an, och en broder till gästfrie Hler

»den anför, och kommer med hela sin här,

»att Jättarne bistå. Det härrop, som höjdes

»att honom välkomna, här oppe ju röjdes?

»Men ock om de våra en tidning jag bär:

»I spåren af Lopter min Fylgja mig förde.

»Vid hatfulle Thjasse han stod, och jag hörde

»hans svekfulla tal: 'När mitt härrop du hör,

»försigtigt i sköldborgen smyga du bör,
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»att allt dig i hand såsom byte må falla.

»Med mig och med Uller du lottning sen gör.'

»Sä talade Lopter, som Loke vi kalla.»

Berättaren teg, och den Öfverdrott stod

orörlig; dock lyste der glädje och mod

i blicken. Det Heimdall förvånad bemärkte;

men se, dessa tankar den Öfverdrott stärkte:

»Det var icke anfallets grufliga skri

»Jag hörde? Än AsaThor räddad kan bli.

»Men äter stå misstankar opp i mitt sinne:

»besviker oss nu äfven gästfrie Hler?

»Hvad gör att hans broder vår fiende är?

»Ha! Faran må vexa; ty modet härinne,

»likt vägor för stormarna, vexer med den.»

Och liknöjd och högt han nu talte igen:

»Son! Glöm detta samtal, och haf blott i minne

»vår fara Förrädarens svek har du röjt,

»och sjelf har han sjunkit; men oss har han höjt,

»om vi blott af visdomen låta oss leda.

»Gå nu, att med Diarne striden bereda.»

Han åtlyddes Säming den djerfve derpå

han kallade, hemligen bjudande så:

»Ett uppdrag jag gifver dig, vet, det är vigtigt.

»Med djerfhet det utför; men tyst och försigtigt.

»I morgon, när blodiga stridskölden höjs,

»du AsiaUller och Lopter bevake,

»och ile till mig som en ljungande drake,

»om här, i vår sköldborg, en fiende röjs.»

Befalldt. — Ifrån gullväfda tältet, han låter

till svennerna bära de fradgande horn.
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Och tyst som en uf in i stormbebodt torn,

kom listige Lopter i sköldborgen åter,

der giftiga hånord han spridde omkring:

de gingo, som vinden i sjungande säfven,

från mun och till mun i den stojande ring.

Helt kort efter midnatt kom AsaThor äfven.

Hans spejarefärd i den stormiga natt

var misslyckad: intet han hört om sin Svade.

Han tyst, som en vålnad, i sköldborgen satt,

då andra vid gullhornen stojade glade.

Men äfven i Valhall det glada nu var

ett kosteligt gille: kring Magternas far

satt himmelska hären i gyllene skrudar.

Valkyrjorna gingo der, glada som brudar:

för mäktige Oden de fagraste två

ljuftångande vin uti perlhornet slå ’);

den Mäktige stilla och tyst de betrakta.

De öfriga åtta, som gullkärlen vakta,

beställsamt dem bära kring gästbeprydt bord,

och flitigt dem fylla för Magterna alla.

De säga helt tyst, då och då, några ord

om systrarna tre, som från fjällstängd Nord

ej ännu fört gäster till glada Valhalla.

Ejnherjarne eggas af tärnornas glam:

7 ) Grimners sång säger, att Oden närer sig endast af vin. Denna elddryck

tyckes också bättre passa för honom, såsom tankens och ljusets sinnebild. Af

de 13 Valkyrjorna, som Grimners sång uppräknar, slå två i Odens gullhorn;

de heta Hrist och Mist. I qvädet om Helge, nämnes äfven Mistas häst. Mist,

d. V. s. dimman, töcknet, slår i Odens (solens) dryck.
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»Hvem väntas från Norden? Af Jättarnes stam

»får ingen Valhalliska salarne gästa.

»Dock hvem det än blir, skola vi honom fresta.»

Så Sagdt och på borggården tåga de ut;

af mjöd och af Sehrimner mer de ej smaka. ®)

Hvarann de nu fälla med svärd och med spjut,

sen dricka de alla, så gladt som förut.

Vid mägtige Oden satt Frigga, hans maka,

den höga, som annars i Fensalen bor,

och kallar sig Gudars och menniskors mor.

Med invirkad skoning af vårblommor sköna,

kring snöbarmen sväfvade mantelen gröna.

Så hviftar ock hängbjörkens midsommarsdrägt

kring snöhvita stammen, för Vindalfers fläkt.

Dess mörkbruna hårlockar, glänsande, stora,

i tallösa slingror sig tycktes förlora.

Ett guldlad med tusende perlor dem höll;

en strålflod så ljus från hvar perlekant föll,

att täfla med skenet från ringprydda armen.

På högbugtig panna väl stoltheten satt,

fast trånaden smög, helt försåtligt, men gladt,

från öga och mun, ned på svällande barmen.

Nu Munin och Hugin, det vingade par®).

8) En galt, af hvars kött Ejnherjarne sades dagligen spisa, och hvilken än-

då aldrig minskas. Såsom mindre förkroppsligade väsen, måste deras behof af

föda vara mindre, och likväl låna sin bild af Nordbons käraste kost. Vidare

härom i Finn Magnussens Edda i Del. 237 och följ. sid.

9) Hugin och Munin (tanke och minne), hvilaiide pä Odens skuldror, be-

rätta honom allt, som sker. Öfverguden (det moraliska och fysiska ljuset) sitter

emellan forntid och framtid. Anuu tror vår allmänhet på korpars slughet, och



som Minnets och Tankens mångvetenhet har.

ren kommit tillbaka från spejarefUrden.

På Valfaders skuldror de sitta så still,

berättande allt, hvad de sett uti verlden;

men Valfader tyckes ej lyssna dertill.

Med nattliga vingar de hvifta helt sakta,

och sträcka sin skinande hals så lång.

Om Asarnes bragder de qväda en sång;

men Oden till denna än mindre tycks akta.

Så blundar han ofta, men ser dock allting;

ty Sinne och Minne omkring honom ila,

likt solhjulets evigt omhvälfvande ring;

fast, liksom dess medelpunkt, sjelf han tycks hvila.

Så satt han ock nu, i sin sköldtäckta sal,

med portar, två tjog och femhundra i tal.

Hvar port dock så bred, att, inunder dess båga,

två tjog gånger tjugu Ejnherjar tåga

Och se, det i gyllene hakarna klang:

på vidöppen gafvel en gullport nu sprang;

ty Hermod kom in. Han ej ville sig sätta

på gullbänk, och helsande höfviskt, men kort,

en hvar utaf Magterne, sade han detta

att mau genom dem kan göra sig osynlig. Så äro stundom tanken och minnet

outgrundliga. Af korpens illistighet har man ännu i Svenska språket ordet korpa,

d. V. s. listigt åtkomma. I d. ä. Eddan kallas molnet Hugins träd, d. v. s. tan-

kens hem eller hvilostad är oppe i skyverlden.

10) Man har sökt att göra en slags häntydning på dessa mytiska tal, nem-

ligen 540 och 800, hvilka, multiplicerade med hvarandra, utgöra 432,000, en

summa, som ofta förekommer i Österländska vishetsläror. En kort afhandling

öfver detta ämne utgafs för flera år sedan af vår utmärkte Astronom Prof.

Cronstrand.
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till Oden: »Jag flög ifrån Nordfjällen bort,

»att Gudars och menniskors fader berätta

»om striden. Se! Freja på skummande häst

»der far, jemte dina Valkyrjor trenne:

»mång kämpe der viges, af dem och af henne,

»till Folkvangers eller till Valhalls gäst.

»Dock än står min son som en Halfgud, i striden;

»ty honom du störst ibland dödlige gjort.

»Hans ande är hög, och hans mannamod stort;

»men styrkan flyr bort med den vingade tiden.»

Den mägtige Oden, vid Hermoders tal,

satt tyst. Men ett gny gick kring sköldbetäckt sal;

ty Magterne alla sig reste från bordet:

den ena och andra tog genast till ordet.

Det ljöd, som när storm mellan bergsklyftor far,

och ingen förmår alt de väderstreck skilja:

»Mitt namn åt en Asadrott gifvit jag har;

»ty se, det var mägtige Valfaders vilja.

»Men nesa den drotten till namnfäste fick!»

Så ropet från en till den andre der gick.

Vildt Ljungaren AukaThor ögonen hälfde,

att blodsken kring Valhall sig spred, vid hans blick,

och ulfven och örnen vid gullporten skälfde

Men mägtige Oden på Gudarne såg;

så blickar en vårsol på islossad våg,

som, närd af dess värme, hörs brusa och svalla.

Vid blicken förstummade magterna alla.

Il) Dessa rofdjur, sinnebilder af striden, sades vakta Valhalls port. Se

slutanmärkningen.



Då talte han: »Hafven J alla förglömt?

»den lott, hvartill AsiaDrottar vi dömt?

»Skall allt af er vexlas, skall allt eder lyda?

»Väl! Gripen då Nornornas heliga staf;

»försöken att endast en runa der tyda!

»Ha, blinde! Er vilja är tillfällets slaf;

»då min, liksom solögat, afmäter tiden.» —
Och åter han talte med mildare röst:

»Det bygger en Svartalf i dödliges bröst;

»den fräter sig sjelf, och i jordiska friden

»den ynglar, hvar stund, och dess afföda är

»blott strider och qval; men hela dess här

»dock kan endast dräpas af qvalet och striden.

»För trälfödde Bredes blod, hvilket göts

»af Sige, en niofald hämd ju beslöts

»derofvan? Men lidandet kraften skall föda;

»Må derföre Asarne strida och blöda,

»tills Eviges kraft sig befäster hos dem!

»Gå, Hermod! att Freja ur pilregnet kalla

»och mina Valkyrjor. De strax vände hem,

»med svärdfallnes hop, till mitt glada Valhalla.

»J Magter! Med er jag till Norden vill gå;

»men denna min vilja er helig dock vare:

»att Asar allena beskydd kunna få

»af mig, och näst mig, utaf Hermod den snare.»

Så mägtige Oden. Till Nordfjällen ned

strax Hermod på ilande Lättfote red.

Att striden beskåda föll Frigga den höga

strax in, och så hjertligt sitt bedjande öga

på maken hon fäste; men icke hon fick,

af honom till bifall ett ord eller blick.
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Och strax för Hlodynias gullkarm man spände

dess hökspann, och åter till Fensal hon vände;

Men tanken hos Asarne stannade qvar.

Hlyn, Fulla och Gna, hennes himmelska tärnor,

kring henne der flögo som skott utaf stjernor.

Dem Ofvergudinnans betänksamhet var

en gåta. Att hemligt bespeja den höga

var svårt; men den sjelfkära Fulla hon log

så stolt, och på sig detta ärende tog ^
*)

I glada Valhalla fördröjde nu föga

de öfriga Magterne. Väldig och stor,

med bockspannet ilade Ljungaren Thor.

De andre på gullprydda springare sutto,

och flammor, som kornblixt, ur rustningen sprutto.

Men Oden den mägtige, härlig och hög,

red framför dem alla; fast långsam och trög

hans Slejpner dem syntes. — Som opp öfver fjällen

försilfrade snömoln, i fullmåneqvällen,

hvart efter det andra, man framila ser;

13) Hlodynja (Hlodyna) Friggas namn. Hon var öfvergudens maka och fö-

reställer den passiva qvinliga principen, i motsats till honom såsom den manli-

ga aktiva, d. v. s. lifgifvande värme och ljus. I denna egenskap har hon som

oftast blifvit förblandad både med Frej och Freja. Se slutanmärkningen vid 14:de

sången. Hon kallades alla gudars och menniskors moder; ty först med jordens

fullkomnande framstodo alla de naturkrafter, hvilkas sinnebilder de öfriga gu-

darne voro. Hon kallas också Jord, hvilken säges äfven vara Odens hustru

(Grettirs S. 54 kap.) samt dotter af Fjorguen, h vilket namn betyder lefuadslust.

Hökar offrades åt henne, och hennes karm drogs af hökar. Dessa djur höra till

de lägre roffoglar; alltsammans sinnebild af jordiskheten.

14) Fulla, Gna och Hlyn, Friggas tjenarinnor, uttrycka hennes biegenskaper

såsom jordens gudinna. Fulla, som är i hennes hemliga råd och vaktar hennes

skrin, tyckes vara sinnebild af sjelfkärlek och egennytta.
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men ett, mera stort, mer försilfradt i kanten,

dock framrullar främst på den stjernsådda branten,

tills alla mot hafsbrynen sänka sig ner.

Så Magterne foro. Till Asöna redan

de kommo. Kring sig och kring Magterne slog

då Oden en strålsky, och Dellinger sedan

förgyllde den rosenbeknoppade skog.

Men Hermod, som före dem anländt till Norden,

om natten, gick strax till Valkyrjorna hän

samt Vanadis, talande genast de orden,

som Valfader bjudit. De svärdfallne män

församlades. Likasom höstliga dimmor,

helt sparsamt beglänsta af halfmånes strimmor,

gå saktelig fram öfver obebodd hed;

så hären af svärdfallne skuggorna skred,

från jordlifvets natt, till den eviga friden.

Hell vare de ädle, som fullbordat striden!

Men Jättarnes längtan var ännu så stor

till striden. De Gygjor med ludbruna händer

mång trollkretsar slogo, kring sårade fränder.

På molnvägen Natt ännu saktelig for,

och Blotmannen Thorrre så henne besvor:

'’Hör, ättlägg af Loke! Mig lyster dig fråga,

’'hur länge du ämnar på skyhvalfvet tåga?

''Du vet ju, att Måne, till Jättarnes hån,

"på silfrade karmen har rest härifrån,

15) Asöna var fordna namnet på det ställe, der Stockholms förstad Södern-

malm nu är belägen.

Ling. I. 10
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'och icke din stjernrika mantel du tagit

'på dig? — Redan Asiahären vi slagit.

"Vår seger var afgjord i gårdagens strid;

"då kom du, och half blef vår seger dervid.

"Men Jättarnes sår äro helade redan:

"med örter och trollsång förviste jag svedan

"till Gortana, nordfjällens fjärmaste flod

"Vill du ännu döfva vår arm och vårt mod?"

Så Blotmannen Thorre. Och Natt vid de orden

blott teg, och hon ilade bort ifrån jorden.

En svettänga, liksom ett dimmeflor,

från trafvaren nedsjönk och dalarna höljde.

Den genaste vägen åt östern hon följde,

der morgonens Gud i en rosengård bor.

Förmildrad af mötet, åt honom hon nickar:

"Gå, Delling! Väck sonen, den klarögde Dag;

"ty utvakad är jag, och synen för svag,

"att möta vår enföddes himmelska blickar."

Hon talte Och morgonens strålklädde Gud

strax gnuggade sömnen ur halföppnadt öga,

och spände sin häst för den gullkarmen höga,

som köres af Dag, på de Eviges bud

Nu väcker han Dag. Redan Halfguden sitter

på gullkarm, och redan ur hvalarnas ban

går Skinfaxe fram, af hvars bländande man,

kring Asöna skog, redan gulldoftet spritter.

16 ) Gortana, en flod högt upp ibland Lappfjällen, dit värk och sveda af

bcsvärjare förvisas. Se Ganaudcrs Finska mytologi.

IT) Dag, sattes af gudarna på himlen, att köra hästen Skinfaxe.
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Men Dag icke helsas af foglarnas qviUer

De flyktat; ty Asaines pansrade här

i slagtordning stod, lik en tolfkantig stjorna,

som stupat på toppen af Sandberget der.

Att hvait af dess fylken befalla och verna,

nu en utaf Diarne, manlig och hög,

lik stjernsträlen, fram mellan spetsningen flög,

på gullsmidda springarn, vid stridstummel öfvad.

Men AsaThor måste till fots ännu gå;

hans Gullfaxe blifvit af Starkodder röfvad.

På Svade han tänkte; han ryste dervid,

och liknöjd han såg på den stundande strid.

Och striden gick fram Vid den gryende dager

ses Jättar och Jotar kring sandåsens fot

sig rusta. I blicken och gången är hot;

men tyst^ som en giftdunst ur kärret sig drager,

de vandra, tills alla af Gygjornas skri,

likt retade björnar, förgrymmade bli.

Då börja mång Asars hjertan att klappa,

och senorna blifva på en gång så slappa

Strax kommo der Fylgjor: de slöto en ring,

som hvirflande svängde all hären omkring.

De sjungo en sång; i mång Asers öra

den lät, liksom skulle sin liksång han höra:

’'Se, hur slagtningens Fenrer nu börjar rulla

'sina tusende ögon, af etter fulla!

"Gapande käftarna lågor spy

"högt mot sky

”Fly! fly



”Dödens åskmoln sig skockar,

’’Segrens stjernor de släckas!

”Sårad hjelte skall ryckas

”ur den älskades famn!

”Hon för de gullgula lockar

”skall af svarta Thursabarn gäckas,

”och förföljas af Resarnes brudar!

”Han såsom offer skall styckas

”ät Nordfjällens blodige Gudar.

”Skald och runsten skall glömma hans namn!

”Se, nu komma, nu komma de odjur grymma

”likt ett stigande töcken de berget skymma!

”Klubborna susa som väg och by,

”högt mot sky!

”Flv! flv!”

Så Fylgjorna. Under det ringen sig vred

i hvirfveldans, hemskt mellan kämparnes led

de stirrade in; då blef hjertat i mången

förstelnadt af skräck. Men ä nyo der kom

af Fylgjor en skara. Den luftiga gängen

och himmelska blicken de vexlade om

på Ljusalfers sätt; och de sjöngo den sången:

”Fatta mod!

”Död är mild, när han dricker blod.

”Kraftens blomma af stunden förtärs;

”den af alltidens urljus blott närs.

"Sol af molnslöjan täckes;

”men dess eldhaf ej siäckes.



»Hvad är lif?

’'Skymt af Eviges tidsfördrif.

”Allt är verkligt, som finnes hos dem;

'’allt är skugga i jordföddes hem.

’'Hvad är tanke och handling?

”Blott en gudaförvandling.

”Hvad är frid?

”Andens hvila från rum och tid.

”Jord och sol, liksom skyar och vag,

”alldrig sluta sitt vikingatåg.

'‘Fridens kämpar allena

'jord och himmel förena.”

Så dessa. De förriga undan sig drogo,

och lättare Asarnes hjertan nu slogo.

Dock ännu hos mången var lugnet stördt

vid alla de skräckord, han lönligen hört

af listige Lopter och AsiaUller.

De äfven Asynjornas vemod förökt;

den ädla Syr hade fåfängt försökt

att lugna de svaga. Med anskri och buller

de störtade in mellan fylkena der.

Med dibarn vid snöbarmen, maka begär

till afsked ett famntag af dödsinvigd fader;

vid älskarens hals faller snyftande mö;

vid sonen står moder och önskar att dö

med honom! — Men se, mellan fylkenas rader

far AsiaOden på springaren fram,

han ropar: "J männer af Asiastam!

"Nu är icke tid att om framtiden orda;



'^hvad Nornan befallt skall ock Nornan fullborda.

”J alla, som hafven ej mö eller mor,

'sen, huru en qvinna i faran blir stor.

"Sen dessa! För oss de nu offra sig alla.

"Fort! öppnen hvart led, att de fram kunna gå

"som sköldmör, en borg kring vår sköldborg att

"Likt höga Valkyrjor från glada Valhalla,

"till strid de oss vinka. De viga också

"oss alla till seger; men främst de nu vilja

"mot fienden gä, att de sig ej må skilja

"från oss. Må de följa sitt höga beslut,

^'och modigt sig skynda mot Jätlarne ut!”

Han röt dessa ord. Fastän blek som en lilja

hvar qvinna nyss var, hon med blodröd kind

nu drog sig tillbaka, likt flyende hind.

Och strax alla klagorop tycktes förstumma.

Men ännu ett sorl, som då isbjörnar brumma

på afstånd, bland kämparna hvirflade om,

då ropet: "Se, fienden närmar sig!” hördes;

och svaret: "Blott död eller seger!” der kom

från tusende håll. Af en Vindalf det fördes

till Magterne höga. En eldstråle gick

ur AukaThors ögon: han Mjolner månd lyfta;

men sänkte den åter, vid Valfaders blick.

Nu Resarnes här går kring träd och kring kl

Men se, förrän halfväga kommit den har,

den hejdas. Från stranden en hvirfvelvind far

kring sandåsens sluttning. På hvardera sida

af denne, en rökstod tycks ormlikt sig vrida



längs marken, och stiga på sandåsens brant,

med glittrande botten och blodrandig kant,

allt såsom ett lufthjul. Nu eldslågor sväfva

derur! Likt förödelsens andar de häfva

sin fräsande draksvans, i ring utom ring,

och svänga den vidsträckta sandås omkring.

Från Asars, af Jättarne uppbrända, snäckor

kom elden. Ren längre och längre den går,

af stormilen förd, i mång bugtiga sträckor:

hvart barrträd som lågande stickbloss der står!

Se, halfväga Jättar och Jotar sig hejda;

mot glödande Resen förgäfves de fejda:

de stanna, dock vika de icke ett grand,

Se, Vättarna små lägga liljehvit hand

för blinkande ögon; från bröstet det lilla,

som röken förqväfver, små svettperlor trilla.

Men äldsta Vätten nu häfver sin röst,

och ropar till systrarna små denna tröst:

»Vänner, hören mitt ord!

»Blommor, buskar och träd

»lemnen strax; och flyn med

»längre uppåt i Nord!

»Kommen! Tiden är kort.

»Lyften strålvinge opp,

»och med foglarnes fart

»och med vindarnes lopp

»ilen bort, ilen bort!

»Målet hinnes väl snart:

18) Vättar voro i synnerhet växtrikets genier; Grekens hanmdryader.
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»utmed nordklippans vägg

»vi så tryggt kunna bo,

»sola gullhår och skägg.

»Dit vår bana nu ställs;

»der är lugn, der är ro^

»midt i stormarnes sus.

»Der går björn, der går lo

»kring vårt gröntäckta hus,

»men af ingen det fälls.

»Der ej finnes försät:

»ingen plundrar vår skrud
^

»ingen dricker vår gråt^

»eller sargar vår hud.

»Skynden! följen mig åt!»

Så Vätten. Fast äldst utaf alla han var,

han syntes dock frodig. Kring lifvet han bar

en gördel af ungtallens rosende knoppar.

En skara af Vättar kring honom der flög.

Starkt skälfde de små, genomskinliga kroppar,

och en till den andra sig närmare smög.

Med vingar, som skiftevis liknade bladen

på lönn eller ek, och på rönn eller lind,

långt fjerran nu flydde den glänsande raden,

som lättasj:e gullsky för morgonens vind.

Dock vidare spred sig den lågande floden

der nedre. Men lugn, såsom gudastoden

ser ned på en offereld, hoppfullt nu såg

hvar Aser den under sig flammande väg.

Och hastigt i hjertat på AsiaOden
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en tanke der flög; när han såg denna syn;

ty ljud, liksom vågornas saktaste svallning,

der hördes. De hviskade fram en befallning

från mägtige Oden deroppe i skyn;

»Gå genast att lågor och fiender stänga

»från sköldborgen, förrän de högre sig tränga!»

Och AsiaÖfverdrott, snabb i beslut,

lät sköldborgens yttersta led träda ut.

Strax ljunga mot barrträden slagsvärd och bilor:

de huggas så listelig blott på en kant,

att, lutande samman likt kolaremilor,

de svagast dock äro mot sandåsens brant.

Så famnas de toppar, så famnas de grenar:

ett träd med det andra sig vänligt förenar.

Likt spetsiga klippor kring stormbebodd vik,

sju grönskande vårdtorn kring sköldborgen ställas.

Emellan dem barrträden gatulikt fällas;

der ligga de gamla som Jotunalik,

och, efter sitt fall, liksom desse de spritta.

Dock stilla på springarna Diarne sitta,

bespejande allt. Hvarje fylke och led

står äfven orörligt; dock fälla de ned

hvar fiende djerf, som, ur rök och ur låga,

sig opp emot sköldborgens nejd kunnat våga.

Ifrån hafsklippan störtar ett fäste likså.

Gaf AsiaOden befallning derpå,

att invändigt dölja tolf bågskyttar* snälla,

och utanför äfven tolf slungare ställa

i bakhåll, vid hvart utaf vårdtornen der,

med pilar och rullande stenar att mota
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den nedanför äflande fiendehär,

om närmre den vågade sköldborgen hota.

Det dröjde också icke länge dermed;

ty fort, som ett haf vräker upp sina vågor,

befästades höjden af hopade träd.

Men fort också släcktes de fladdrande lågor

der nedre, då fram öfver himmelen strök

ett moln, af hvars störtskur all låga och rök

förqväfdes på stund

I den klaraste ljusning

snart solen sitt gullhår kring sköldborgen spred,

som sken, likt ett blothus med gyllene ked

Hvart hjerta blef fullt af en helig förtjusning;

som hade Valhalla sin härlighet ned

på Asarne sänkt, och all våda försvunnit.

Ja, sköldborgen sken, liksom hade den brunnit;

sen lågan der nedre af skuren var släckt.

Sjelf Thjasse sin hand öfver ögonen lade;

när uppåt han såg, och han märkte förskräckt,

hur hela hans följe af Svartalfer hade

en anblick, der ännu vid sandåsens fot

den krälade, höljd utaf rök och af sot.

Lik mattor af mossa, som lossnat från hällen,

hvar skinnkofta hängde så skrumpen och svedd,

med tallösa skråmor. På olika ställen

en kroppsdel var täckt och en annan var sedd,

och skägget och •håret förbrända. Så voro

19 ) Blothus, offerhus. Bilden härstädes är tagen af Upsala tempel, hvilket,

enligt Adam af Brehmen, omgafs af en gyllene kedja eller taklist.



de rika, de arma. När Asarnes glans

och fägring de märkte, som rofdjur de foro

mot sköldborgen. Dock månget hinder än fanns,

och tid nog dem gafs, att sin stridsläga svalka:

på regnsköljda sluttningen fötterna halka;

likt krälande ödlor de bugta sin kropp.

I stormträdens stam, och i ungträdens topp

de hålla sig fast, för att fotfäste vinna.

Då tyckas de barrträd på nytt vilja brinna;

då fräsa små lågor ur jordbrynen opp.

Nytt hinder: de träd, som i kors råkat falla,

vid häll eller grop, måste vräkas bort.

Så äflas der några, så hejdas nu alla.

Och Resarnes kraft synes tömd inom kort,

allt medan sig Asiahären än hvilar.

Omsider mot sköldborgen Jättarne gå;

förvånade öfver de vårdtorn der stå,

dem helsar en störtskur af vingade pilar.

Hvar kofta, förr ogenomtränglig och fast,

nu trasig, är öppen för hugg och för kast.

De sårade likväl, bland stockar och stenar,

gå fram, tills af andra de hejdas på nytt;

då hastigt en störtflod af rullande stenar

från Asar dem helsar. Förkrossad och lytt

mång Jätte då blir, och der höres ett tummel,

der hopas af lik och af träd månget kummel!

Förvirringen ökes; men hånfull och vred,

skrek hatfulle Thjasse: »Fort! stormen dock ned

»de grönskande trollslott, som Asar betrygga,

»likt nästen af barr, hvilka smådjur sig bygga».



Strax fyrapararmade Starkodd går fram

med Storkvid och några af Svarangers söner.

De gripa i grenar, de gripa i stam:

två vårdtorn de fälla. Men lyckan ej kröner

de starke; fast träden de rifva omkull;

ty dessa mot Asarnes sköldborg ej falla.

Åt sandåsens lutning de nedstörta alla,

med äskande brak och med störtskur af mull.

Mång Jätte af barrträden krossades redan,

och många, förlamade, framkröpo sedan.

De höjde ett klagande hämdefullt skri

mot Starkodd och dem, som den bragden bedrifvit.

Ren Starkodd var nära att ursinnig bli;

men stridsbanan måste på nytt göras fri.

De öfrige vårdtorn ej rubbade blifvit;

emellan dem var dock en bana, så trång,

att ej den förenade fiendeskaran

sitt anfall der kunde förena en gång.

Emellertid hade, i yttersta faran,

hvar Asiabågskytt och slungare vändt

till sköldborgen åter; ty dem till betäckning

ren AsiaOden ett led hade sändt.

En stojande helsning, längs sköldborgens sträckning,

då mötte de modige Asiamän.

Så ordnades åter hvart fylke igen.

Men Thjasse, som märkte hur Diarne voro

ej mera till fots, han sin pansrade häst

lät framleda. Denne var starkast och bäst

bland Jotunaafvel. Hans ögon de foro
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som eldkulor; bringan var rundad och bred,

och dallrande länderna, feta och stinna,

af ifver och halfkufvad eld tycktes brinna.

Ren hatfulle Thjasse kring sköldborgen red,

med hån och med hot öfverallt att befalla:

han åtlyds, fast hatad och hotad af alla.

Men Blotmannen Thorre, så dyster i blick,

med Nore och Gore kring härskaran gick.

Ett skinande kärl frampå bröstet de buro,

af offerblod fylldt. När de rörde i det

med svärden, de Nordfjällens andar besvuro,

och stänkte af blodet, i Jättarnes fjät,

Och blod äfven rann ifrån nyhuggna såren;

så rinner en fors öfver fältet om våren.

Slutanmärkning.

Några ord om den inre betydelsen af Odens Valhall torde här vara på sitt

ställe, helst man af denna sinnebild velat bevisa att hela Odinska läran syftade

till strid. Det är sannt att hon, missförstådd af senare vikingar och krigare,

framträdde blodig; men sådan har äfven vår milda försoningslära blifvit fram-

ställd af dess falska profeter, och i synnerhet af medeltidens munkar. Asalärau,

stödd på dualismens princip, antager striden sjelf som det första onda i verlden,

och genom den slutade den gyllene tiden. Detta onda uppkom medelst Thursar-

nes ätt. Friden deremot var gudars verk, och hölls alltid helig emellan dem

sjelfva; derföre kallas Frej, fridsguden, den bäste bland magterna, likasom Bal-

der, hvilken var fromhetens höga sinnebild. Häraf begreppet om dygd och last,

om straff och belöning. Sålunda måste ett Valhall finnas, fast icke fullkomligt

i den mening, man velat gifva det. Ju djupare en lära är i sitt inre lif, ju

starkare motsägelser tyckes den hafva. Det heter ju i Kristna läran, likasom i

Brahmas, både att man skall förlåta sina fiender och förföljare; och äfven, att

utgjutet menniskoblod skall med mördarens blod försonas? Asaläran, åläggande
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ordhållighet (sanning), gästfrihet (gifmildhet) såsom hufvuddygder, upptog äfven

tapperhet (sannt mod) och blodshämd (rättvisa), eller på nutidens språk: exekutiv

magt. Se slutanmärkningen vid 29 Sången. Den fege är antingen slaf eller

förtryckare; intetdera passade för denna tidens kraftfulla lynne. Derföre kommo

inga trälar i Valhall, om de icke hade mod att sluta sitt lif, såsom den frie

hjelten. Valhall var en sinnebild af den tappres ryktbarhet, icke en förebild af

mord och roflystnad. Den ulf och örn, som vaktade dess port, betecknade väl

striden; men de voro icke hufvudfigurer i den stora taflan. Likväl skulle man,

vid första påseendet, kunna tro, att båda voro sinnebilder af stridens rysligheter.

Detta passar väl till ulfven, som är rofgirig och kan föreställa härjuingslystna-

den; men med örnen, fastän en roffogel, torde syftet varit helt annat. Oden,

som i nordmyten är hrigshonstens gudy likt Grekens Minerva (icke krigets; ty

det var Tyr, Uller m. fl.), var också den ende bland Asagudarne, som sades

bruka örnehamn. Denne passar honom äfven såsom öfvergud och den intellek-

tuella kraftens bild; men örnar äro icke krigiska djur, och i Ragnar Lodbroks

sång afmålas de såsom skygga för strid. Valhalls ulf och örn kunde således

bättre föreställa roflystnad i förening med krigslist och icke blott den förra, på

samma gång framställd i tvenne olika sinnebilder. De gamles krigssånger tala

väl om ulfvars och örnars spis på slagtfältet; men dessa uttryck äro hämdens

eller den vilde segrarens, icke den milda Asalärans; likasom bönerna i Kristna

församlingen, mot Turkar och Antikrist, icke troddes strida mot Försoningslärans

ande. Hanen, som satt bakom Odens högsäte, var troligen en sinnebild af vak-

samheten, såsom vi förut i 3 not vid i sången anmärkt; ty denna egenskap till-

hör verldsljuset och den verksamme anden.

Valhall, sade jag, var en sinnebild af hjeltens rykte. I alla tider, hos alla

folkslag, har den fege varit afskydd; ty utan mod, utan själskraft och stark

vilja, kan intet ädelt utföras. Den, som blottställer eget lif, för att rädda en

annans, den som, år efter år, modigt bär sin boja, för att bekräfta sanningen

af sina syften, eller manligt möter döden, för det han velat skona andras lif,

njuter ännu som förr, vår beundran och vördnad. Våra fäder kallade honom

Valhalls gäst; och derföre hoppades Ragnar Lodbrok och Gunnar att från orma-

gropen komma till Valhall, blott de med sannt mod ledo sina qval, så väl som

de i striden fallande hjeltar. Men detta Valhall skulle vid Ragnarök förgås,

och endast Gimle qvarblifva, d. v. s. hjeltens rykte tillhör blott detta jordlif,

och måste omsider med detta förgå; blott det goda lefver evigt på den fredliga,

alltid grönskande ö, som ur hafvet uppstår; der åkrarna så sig sjelfva, och in-

gen tvist Om jordiska fördelar kan väckas. Se härom Valas säng, och d. y.

Eddan.

Att Oden, såsom tankekraftens sinnebild, måste belöna modet, är lika be-

gripligt; ty utan detta gåfves ingen tankefrihet. Alla vore då blott en enda

mans jaherrar, såsom fäderna sade. Med den fria yttranderätt, som Nordborna,

redan i de älsta tider, ansägo helig, måste de betrakta Oden, icke blo<t såsom

krigsslughetens, utan äfven som hjeltemodets högsta organ. Annars kunde de
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ju hatVa satt n^lgon annau af deras gudar till Valhalls beherrskare? Thor, Tyr, Vale,

Uller, m. fl. voro alla sinnebilder af mod och styrka, men icke af det rena mo-

det, nämligen själens och kroppens sanna jemvigt under lefnaden, för att verka,

icke i ensidldt, men i det helas syfte. Oden kunde ensamt uttrycka detta; der-

före sades han bjuda hjeltarna till sig i Valhall; derföre gick han allena ned

på jorden, att undervisa och skydda de klokare hjeltar, såsom Harald Hildetand,

Rolf Krake, m. fl. och derföre delade han de fallnas antal med Freja, d. v. s.

kärlekens stridsoffer tillhörde henne, såsom en underordnad gudamagt.

Att Ejnherjarne dagligen kämpade på Valhalls förgård, och sedan åto och

drucko, är en sidomålning af deras verksamhet och deras njutningar under lifvet.

AsaOdens beslut att med Geirsodd stinga sig på sin dödssäng, och våra fäders

fruktan för sotdöd, var mindre en krigisk vildhet, än ett religiöst svärmeri.

Hvarföre skulle annars vikingar lemna striden och i många år sitta fredligen

hemma, tills de omsider, när deras kroppsliga kraft förtynat, störtade sig utföre

ättstupan? De ville icke att någon skulle säga, att ålderdom gjort dem rädda

för döden, och fast ensamme i sina skogsboningar, ville de dock vara efter döden

beryktade bland sin lilla ätt. Vidare om AsaOdens död, i slutanmärkningen till

29;de sången.

Hvad i öfrigt angår Valhall, och alla gudarnes borgar, i deras fysiska be-

märkelse, betraktade blott såsom astronomiska sinnebilder, får jag härmed en

gång för alla, hänvisa läsaren till de sakrika anmärkningar, som den för Asa-

myternas utveckling nitiske Professor Pinn Magnusen bifogat sin tolkning af d. ä.

Eddan.
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SJETTE SÅNGEN.

Den guliklädda Sol öfver lufthvalfvets bäga

förhärligad sken, liksom hade dess låga

af Magiernas närvaro hlifvit förhöjd,

och invigd af dem, till de dödliges fröjd.

Men fjerran var fröjden; och fjerran var friden,

ty törstig och hungrig nu rasade striden:

den läskas ej kan, och den hlir icke mätt;

af blod är dess horndryck, af dödssår dess rätt.

Och fram sprang den Blotmannen Thorre så modigt,

för Resarnes skara. Hans anlet var blodigt,

hans öga var vildt som en isblik om höst ’).

Den rykande blot-tenen svängde han vida ^),

uppöfver sig. Rysligt för panna och bröst

han slog sig; och vildt syntes kroppen sig vrida.

Han qvädde med uflik, förfärande röst:

»En syn jag såg,

»J söner af fjällen!

»Ur Nordhafvets våg

1 ) Isblik, en ljusning vid Nordhafvets horisont.

2) Vid hednaoffer stänktes blodet (Hlaut) pä gudabilderna och pä folket med

blaut-teinar (vigqvastar). Flera jordfynd, som man vanligen anser för forntida

verktyg eller vapen, hafva troligen blifvit i hednatiden begagnade till offerdju-

rens dödande, eller deras sönderstyckande vid offergillet. Den noggrannhet,

hvarmed dessa redskap äro arbetade, och den klenhet de tyckas hafva emotforn^

tidens handfasta stridsmän, synes styrka denna förmodan.
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Vider uppsteg en hamn
, ^

»tog hafsklippor höga

»i vågig famn;

»men vrede var i hans öga.

»Då hörde jag Ages namn

»ur hafsdjupet brusa, från tusende ställen,

»En syn jag säg,

»J söner af fjällen!

»På molnbäddar låg

»en sväfvande hamn,

»tog himmelen höga

»i luftig famn;

»men vrede var i hans öga,

»Då hörde jag Kares namn

»i rymderna susa, från tusende ställen,

»En syn jag såg,

»J söner af fjällen!

»Kring luft och kring våg

»sig sträckte en hamn,

»tog solen den höga

»i eldig famn;

»men vrede var i hans öga.

»Då tycktes mig Loges namn

»som eldstoder brinna, på tusende ställen,

»Och alla tre,

»under heliga ofFernatten,

»förenade

L4ng. I. 11
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»i eld, i luft och i vatten
,

»talade dessa ord:

»Du, mörka Jord!

»Hvi gömmer du Urnordens slägte^

»hvars hjessor himmelen räckte?

»Hvi låter du Dvergar gå

»på bergen blå?

»Och vred blef Jord,

»sin gördel hon bröt,

»och opp ur sitt sköt

»hon kastade Urnordens slägte;

»hvart benrangel himmelen räckte.

»Och som berg och som fjäll

»det vaktar vid stränder och dalar.

»Och högt hvar morgon och högt hvar qväll

»till nutidens Jättar det talar:

»Ve den, som vill lemna svärd och land

»i Dvergars hand!»

Det Thorre. Och högre än fjällstormen går,

ett svar ifrån Resarnes klubbor hörs brusa.

Som nyssväl^nad björn ur sitt ide ses rusa,

och stubbar och träd, ned till marken han slår;

så härskaran framgick, af mordbegär
,
dårad,

fast mången var redan helt trött eller sårad.

Men tappert hvar Aser, på utstakadt rum,

der stod som en fjällvägg, orubblig och stum.

Mest blottställd af alla var AsiaOden.

Att allt kunna styra, han flög öfverallt,

sjelf utan det vern, han de sina befallt.



Allena han red der, likt hvirflande floden;

då kommo de Jättar. Med egg och med spets

han modigt sig värjde
,

fast nästan i krets

af klubbor han omgafs. Så heliga stoden

af konstnärer omhvärfs, då hvaren af dem

ses mejsla och hugga, på lem efter lem.

När fyrapararmade Starkodd det rönte,

han sade till Storkvid: »Med hånord belönte

»de Jättar mitt nit, och de hotat mig först.

»Men snart skall det rönas om jag ej är störst.

»Ty vill jag nu ensam den gullsköldbekrönte

»till byte mig göra, att stora och små

»min vrede må frukta. När strida det gäller,

»jag allt, både vänner och fiender, fäller.»

Han slöt, och han fram ibland skaran månd gå

att AsiaÖfverdrott lefvande fånga

det var nu hans syfte. Af härskaran många

han knuffade undan. Med fötter och horn

vräks buske och sten, liksom dammande korn,

af bölande tjurar, förrn offret de hinna.

Sig Jättarne redan förnärmade finna

af Starkodd. Men denne, som kastat på mark

ett svärd, trenne andra framför sig nu svängde

och grep, då han fram inpå rytttaren trängde,

i tygeln, af björnsenor tvinnad helt stark.

Den modige springaren började störa,

och ville sig lös ifrån vidundret göra;

men AsiaOden förhindrade det.

Och strax, som han märkte sin fiendes syfte,

den modige springaren föras han lät



af Starkodd. Men Jätten ej hann många fjät,

förrn AsiaOden sig framstupa lyfte

i gullbögeln, huggande tygeln itu;

och Starkodd, som baklänges drog i densamma,

bland stenar och trädstubbar snafvade nu.

Han nedföll på rygg. Och en bländande flamma

från slagsvärden utgick, och gruset månd damma

så högt, der som mångbenadt odjur han låg,

att AsiaOden hans fara ej såg.

Upp Starkodder sprang, lik ett hotande töcken,

som stormarna fört öfver böljornas öcken.

Längs marken ban kastade slagsvärden bort;

ty springaren baklänges skyggat, fast kort.

Han upptog en sten, lik en mångkantig klyfta,

och tung, att den rörs ej af trettio män.

Han högt öfver hufvudet syntes den lyfta,

med fart mot sin fiende kastande den.

Ej visste den Öfverdrott sjelf hvad han borde

nu göra; ty stenen ren sänkte sig ned.

Han krossades, om han ej undan sig vred,

han krossades, om han en rörelse gjorde.

Men Hermod, hans fader, ej långt derifrån

stod höljd i en gullsky; tre steg från sin son

han slängde den grufliga stenen tillbaka.

Vid farten den tycktes all luftrymden skaka.

Och se, liksom Farangers dånande flod,

den rullade plötsligt åt sandåsen neder,

till stället, der Arngrim den gamle stod;

då krossades benen och och fötternas leder



på honom. Och alltsom på högkant den kom,

och allt som mot sten eller stubbar den stötte,

åt höger, åt vänster den kullrade om,

och bröt eller krossade allt hvad den mötte.

Hvart hinder, hvar stupning förökte dess fart;

den sårade flera bland Jättar och Jotar,

tills nederst i sänkningen hejdad den vardt.

Mång Jätte och Jote nu Starkodder hotar,

som detta förvållat.

Då Hergrimer såg

hvar Arngrim, hans fader, förkrossad der låg;

på seniga armar den gamle han lade,

och bortgick med honom och suckande sade:

»Den fordran blir stor, som hos Starkodd jag har:

»med blod den blott löses. Vi längesen fejdat,

»om moder och mö ej med tårar mig hejdat.

»men dyr är den friden: från mig han ju tar

»min älskade brud, och han krossar min far?

»Ej grymmare slag kan åt fiende ämnas!»

Då ropade Arngrim med qvalfulla ljud:

»Son! svär mig att Ogn nu skall blifva din brud,

»att sonen må snart, såsom älskare, hämnas.»

Så desse; och hemåt de ställde sin färd.

Men Starkodd emellertid sökt sina svärd;

och fann, att af dem hade Dumber den store

och Blotmannen Thorre ett byte sig gjort.

De ment, att ett fynd efter Asar det vore.

At Nordgudar skulle det helgas; ty stort

var fallet, som hotade stolta Valhalla.
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Men Starkodd förgrymmad, tar slagsvärden alla

från dem, under rysliga smädord och hot.

Ej Dumber ger ord eller tecken till knot;

men högt månde Thorre på gudahämd kalla.

Han skrek: »Jag dig binder med trollsångers band

»hvart svärd, du vill lyfta, som vassrör må brista

»Må seger och frihet och rykte du mista!

»Jemt stormilar kaste din julle på strand,

»jemt yrdrifvor jage din gång öfver fjällen,

»och eld aldrig brinne, för dig, uppå hällen!

»Ja, blifve en brännande ormhud din skrud,

»och famne dig drakarnes moder som brud,

»och gift du blott dricke ur flod och ur källa!

»Så qväder jag. Må inför Gudar det gälla!»

Allt mera den Blotnian af vrede betogs;

ty Starkodder log åt besvärjelseorden.

Af Jättar och Jotar en vapenring slogs,

der Starkodd månd stå som en eldstod ur jorden.

Snart samlades flera. En ordstrid då föds,

förfärlig att höra. Ej dagtingan böds

af retade Starkodd. Han svärd ej behöfver:

fem Jotar för evigt på armen han söfver,

tre Jättar på en gång han famnar till döds.

Då börjar den bålstore Dumber att rasa;

hans anblick hos alla gör oro och fasa.

För munnen står fragga, med svallvågors färg,

och ögonen gnistra som bränder. Hans panna

är rynkad och mörk som ett mångskrofligt berg;

hans armar, af kramp redan gripne, nu stanna
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ej mer än en hvirfvel i biusande elf.

Mot Starkodd han ensam vill ställa sig sjelf;

men hindras af Jättar och Jotar, som skocka

sig tätt intill denne, och skria och pocka.

Nu Dumber i ryggen på Starkodd får tag —
ett sådant ej före, ej sen denna dag

man sett; — och den fyrapararmade kroppen

han slänger, än hit och än dit, flera slag.

Så månggrenig ek, när den fattas i toppen,

af stormen, på mångfaldigt sätt svänger om.

Kring Starkodd han sålunda rum åt sig banar;

sen släpper han Jätten, och så honom manar

till tvekamp och näfstrid: »Kom! Oväpnad kom!»

Han tystnar. De uppsvällda käftarne stänga

hans röst, och den liknar nu fjällulfvens tjut,

när han, i en yrväders natt, rusar ut.

Men Starkodd på mark åter svärden månd slänga.

Som klippor, vid jordskalf, hvarann hota spränga,

så vildt rusa hop de förfärlige två.

Ren famnas de! Alla förvånade stå;

betraktande dessa, de Asarne glömma.

De höra blott braket i senor och ben,

de se endast yret af sand och af sten,

och fragga och blod, som på marken månd strömma.

Med fingrar två tjog, och så hårda som stål,

ren Starkodder vansinnigt griper och rycker

i axlar och öron, i käftar och bål.

Strax Dumber ett knä mot hans gördelstad trycker,

och griper om strupen med en hand, och ger

en knuff, med den andra, mot bröstet. Och mer



han fången ej står Men den ene ej låter

den andre få pusta: ren famnas de åter,

på ulfvasätt brukande klo eller tand;

och sargad blir kind liksom arm eller hand.

Så vexlas, så fortsättas mördarförsöken.

Ur andfådda brösten det tjuter ibland,

som storm i en bergsklyft, och svettiga röken

ur kropparne står, liksom dunst ur ett kärr.

Nu tilltaga blodviten, skråmor och ärr;

de mörkna och svälla som ekarnes knölar,

de dunsta som ångor ur giftiga gölar!

Väl hjelpa mång Jättar och Jotar hvarann

att sluta den strid; men ej slutas den kan.

När mastfur mot mastfur i skogen månd falla,

de lätt icke skiljas; ty grenarna alla

sig binda tillhopa.

De stridande två

allt grymmare bli, och de vilja ej rasta.

Nu se de sig om att ett tillhygge få,

och släppa hvarann, för en vink. Se, då hasta

de öfrige fram och sig modigen kasta

emellan dem. Hotelser, böner och rop

förenas. — Och allt som den hejdande hop

blir större, går hämdropet: »Starkodder Jätte,

»bort! Bort eller dö!» Detta hämdrop tog till,

men Starkodder stod som en isklippa still.

Med ljungande ögon han härskaran mätte.

Sen slog han med armarna åtta omkring,

och gjorde sig väg i den brusande ring;

så framgår bland isvrak en mångårad drake.
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Nu Hartgrepa kom, och hon höjde sin röst:

»Här, fosterson! tag dina svärd. Vid mitt bröst

»jag närt dig, och ej gifs i styrka din make;

»men dessa förvägne straffa du skall,

»sen Asarne först, genom dig, nått sitt fall.»

Dock fåfängt hon upphof sin varnande stämma.

Ej Storkvid, hans far, honom mäktade hämma.

Hvem hejdar ett berg, när af jordskalf det förs

mot dalar och stränder? Nu Starkodder hörs

till slagsvärden ropa: »Jag er icke mera

»skall bloda för Jotar och Jättar. Min ed

»må Nidhögger bära till Hvergelm ned!»

Han gick. Och med Hartgrepa flydde sen flera

af harm eller fruktan. Från stormbebodd hed

flyr ulf och flyr uf, innan åter det dagats.

Likt tynande vårflod, de Resar försvagats.

Men H aloge, broder till gästfrie Hler,

ren anländt om natten, med hela sin här,

och länge ren kämpat mot AsiaOden:

»Min svärfader Gymer här fallit har 3),

»hans blod skall jag hämna; ty ädelt det var.

»För dyrt det ej löses med gudnämda bloden.»

Så stammande, framgick han åter en gång

mot AsiaOden. Båd häftig och lång

3) Gymer förvexlas ofta med Hymer, och troligt är, att den förre varit den

historiske Loges (Haloges) svärfader. Haloges broder, Hler, säges äfveu vara den-

samme, som Hymer eller Gymer. Måhända Haloge varit gift med sin brorsdot-

ter; kanske äfven förvexlades dessa mytiska och historiska personers namn, på

grund af deras gemensamma herravälde öfver hafskusterna. Den mytiske Hymer»

boning var också nära vid hafvet belägen
,
enligt Hymisqväde.



var striden; två Stamdrottar, starka och höga,

den höllo. Flög svärdet från hjessa till fot:

det sken liksom Nidhöggers gnistrande öga,

det ljöd liksom ormnagg då Yggdrasils rot.

Den hugfulle Vifel der framträdde modigt,

att Haloge stödja: försöket vardt blodigt;

men senstarke Veset, hans bror, likasom

en stormvind, dem båda till undsättning kom,

med kämparne. Blefvo dä huggen ej svagal

Den striden med Vifel och Veset Var hård;

men sårade, måste de undan sig draga,

som våldgäster jagas från vikingagård.

På hjelp skrek nu Haloge högt, så att nejden

gaf genljud; men alla till enskilda fejden

kring Starkodd sig skockat, och Haloge gaf

en vink till de härmän, och bort han dem förde.

Af våg följes våg, i det svallande haf.

På vägen den hatfulle Thjasse han hörde

än hota, än smäda nu en, nu en ann;

förvirringen spred sig från man och till man.

Då ropade Blotmannen Thorre omsider:

»Vår styrka förtynar i enskilda strider;

»om seger skall vinnas, förenas hon bör.

»Med Gudarnes bistånd må Dumber nu taga

»härförarens magt, och mot fienden draga;

»ty oöfvervinnerlig jag honom gör,

»med nyoffradt blod. Förrän Solgudens låga

»i vestern är släckt. Konung Dumber ej kan

»af fiende såras. En Gud kan ej våga



»att trotsa min Gud; ty starkast är han.

»Hvar dödelig då för hans vilja sig böje!»

Och bålstore Dumber med sjelfkärt löje

steg fram, fast han talade icke ett ord;

en dimma så står mellan himmel och jord.

Men Haloge kom: liksom norrskenets flamma,

hans blickar då fräste; han började stamma

och ville bestyrka hvad Blotmannen sagt.

Strax Thjasse lät åskande hotelser skalla

mot honom och Dumber och Jotarne alla;

så höstfloden hotar en välhägnad trakt.

Då ropade Vifel och Veset de orden

Till Thjasse: »Af oss kan du ej blifva hörd;

»ty Fornjothers ättmän, de förste i Norden,

»här framstå i Haloge. Magt liksom börd

»har han framför dig, och hans herrskarevilja

»vi Jotar blott lyda. Från dig vi oss skilja.»

Så dessa. Men Thjasse, af öfvermod blind,

lät orden förflyga som fjällarnes vind.

Sig Thursar och Gygjor som damyr nu sprida;

men samfäldt, likt fjällmassor, Asarne strida.

Med välbehag Magterne alla det se;

fast ingen sig dristar att bistånd dem ge.

Med Jotarne Haloge åter i faran

sig störtar, och åter han höljes af sår

Med Jättarne Thjasse kring sköldborgen går;

än upp och än utföre hvimlade skaran.

Så Malströmens hvirfvel plär vexla i hast;

men, liksom dess klippa, stod sköldborgen fast.



Än AsiaLoke, sä lömskt i sitt sinne,

fördolde sitt anslag; der striden var störst

han framsmög behändigt, än sist och än först:

'Hvi dröjer han? Anfallets stund är ju inne,

som jag, under natten, med Thjasse bestämt?

'Tror han, att mitt anslag var svek eller skämt?

Xätt bländas det fylke, som AsiaUller

'befaller/ Så tänkande, koxar han jemt

åt utsedda stället; vid ringaste buller

Han Ij^ss. Men förgäfves; ty inbördes strid

förvirrat de Jättar om ställe och tid.

Förbittringen växer, förödelsen rasar;

men ännu — ty Valfader vållade det —
än vankade segren, med ovissa fjät,

emellan de Jättar och Jotar och Asar.

Så går i sin plankbur en insluten björn,

han kastar sin blick till hvar sida, hvart hörn.

Nu uppsteg ett härgny, och pansarbeklädde

Kung Gelder, samt Skate och Atle då trädde

i hvimlet, hvaren för sin väpnade hop.

Då skallade Gygjornas segerrop;

och skarorna delades, för att bereda

de välkomna framfart Som Portfjället breda *)

ses bilda en klippeväg, lodrät och rak,

så gjordes der rum, under vapenbrak.

Kring höjden for ädle Kung Gelder allt längre;

men Skate med Atle på motsidan gick.

*) Sä kallas en rakt framgående väg, tvärsigenom ett fjäll i Lappland.
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Och när de på AsiaOden sin blick

nu fäste, då tycktes dem brynjorna trängre.

Den gifmilde Skate, som ungtallen lång

och smidig, tog spjutet i senfulla händer.

Med uppdragna läppar och hopknipta tänder,

med baklänges anlopp och framstupa språng,

han rusade till; men förgäfves hvar gång.

Nu AsiaÖfverdrott anfallet böjde

till sidan och kastade listigt sitt spjut

i handen på Skate. En fåra det plöjde

längs armen; men Skate sitt slagsvärd drog ut

med venster, och fram som ett yrmoln han trängde.

Den häftige Atle, som fört deras män

mot Asarnes fylken, ej lemnat sin vän

allen. Vid hans sida sin blodsörn han svängde:

den ville i mannabröst doppa sitt näbb.

Men, växlande hastigt som flod och ebb,

den Öfverdrott kroppen och springarn ses maka

till höger och venster, och fram och tillbaka.

De fostbröders anfall förenades nu:

på en gång de höggo; men svärden i våda

då träffades Skates blef hugget itu;

och dermed förfelade huggen för båda.

Allt vållade Hermod, som stod der i skyn;

ty han dem förblindat, till sinne och syn.

Af blödningen mattad, men eldad af vrede,

kung Skate for upp, som en fraggande våg.

Han tycktes se hamnen af mördade Brede.

Ej fann han sitt spjut; men en klubba der låg.



och halfbräckt var den, fast han sjelf det ej såg.

Han tog den. Ren Atle mot fienden rusat

på nytt, och hans svärd liksom dödsvindar susat,

fast oseger följde hvartenda försök;

så storm slår till mark en uppbrusande rök.

Till venster om Atle, kung Skate då höjde

sin klubba, och hvar på sin sida nu stred;

men AsiaOden sig sjelf äfven vred

åt venster. Med spjutet, till höger han böjde

kung Atles svärd, som i vinken sjönk ned,

då Skate med klubban, af ifver bedårad,

högg till; och, ren halfbräckt, i misshugg hon föll

på armen, som Skate i utsträckning höll:

den krossades! Björnen är grymmast som sårad:

fast enhändt högg Atle, mer vildt än förut;

men AsiaÖfverdrott sträckte sitt spjut

mot honom, då fram han sig böjde Hans haka

af hullingen klöfs, och hans underkäft bröts.

Okysselig vardt han; och hastigt tillbaka

de fostbröder veko, och samkriget slöts.

Allt Hermod den snare förvållat nu hade.

När AsaThor säg det, inom sig han sade:

»Ung Alfhild! Din älskare åter jag ser;

»men lifvet som straff jag åt honom nu ger.»

Han tystnade, minnandes åter sin Svade:

två känslor på en gång bestorma hans bröst;

så nroln följer moln i den stormiga höst.

Ej heller den ädle Gung Gelder än njuter

lång rast, i sin kamp emot AsiaTyr.

Som roflysten slaghök för störtskuren flyr



i nästet, men strax ned på rofvet han skjuter;

så Gelder än framgick, än drog han sig bort.

Här gör han ett anfall, der raskt han befriar

en ropande fånge. Men segren blir kort;

ty samlad är styrkan hos Asar och Di^.

Hans ifrige Saxare rusa i flock,

än hit och än dit, liksom lossnande block

af klippor: de rulla med fari och med buller,

och stanna, sen nejden har skakats dervid.

Dock se! Der man minst hade väntat en strid,

den fläck, hvars försvar blef åt AsiaUller

förtrodd, och af hällar och snärskog var stängd,

fann bålstore Dumber. Helt tyst, utan fara,

af sandyr betäckt, han af Gygjor en mängd

i sköldborgen förde. Asynjornas skara

skrek till, liksom tranors omflaxande här,

då någon bland deras tillfångagjord är.

Förgäfves vill Syr åter fanan försvara;

hon bäfvar tillbaka, när Dumber hon ser,

och magtlös hon dignar för segraren ner.

Till hersklystne AsiaUller väl räcka

Asynjornas verop; men icke han rörs,

så länge af Syr intet verop än hörs.

Den liknöjde herden ej oljuden väcka

af hjorden, som flåsande irrar omkring,

när lurande rofdjur der slå deras ring.

An öktes Asynjornas verop och tårar.

Då gifmilde Skate bemärkt detta larm!

han sade: »Ung Alfhild! din straffblick mig sårar;

))men finns du här, jag på min blödande arm
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»dig bär, mellan klubborna, svärden och spjuten.» /

I sköldborgen flög han; ej Alfhild der var.

Af himmel och jord han sig tycker förskjuten.

Men Blotmannen Thorre med sönerna går,

och offerblod stänker i Dumbers spår.

När Säming den djerfve ser sköldborgen bruten,

han ilar till AsiaOden, sin far.

Sitt lopp, med hvart anddrag, den Ungdrott förstärker:

hans gullgula lockar drar vinden mot skyn,

den hviner i öron, den blodfärgar hyn.

Men hatfulle Thjasse hans ifver bemärker:

nu eggar han springarn, och Säming han ger

ett dråpslag i nacken. Som eldstoden, ner

strax Ungdrotten störtar. I bakhåll då voro,

med oglada Öndurdys, Gygjorna fem,

som rusade fram, då hon vinkade dem:

de slogo en mantel kring Säming och foro

med honom ur hvimlet. Han ohörd försvann.

När Lopter det märkte, han log i sitt sinne:

»Ha! ringa var offret, som Öndurdys vann,

»ty nu är den allmänna offerstund inne.»

Så tänkt; och ett härrop han höjde mot sky.

I sköldborgen hatfulle Thjasse då trängde.

Asynjorna kunde ej segrarne fly;

så ängsliljan fästes vid svällande dy.

Af hästen steg Thjasse: på denna han slängde

allt silfver och guld, som i sköldborgen låg.

Men bålstore Dumber förbittrad det såg:

»Ditt härmannasyfte å nyo jag röner.
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»och derfore dig och de dina belöner.»

Han slöt; och han Thjasses springare gaf

ett slag, att allt bytet den kastade af

och flydde i hast. För att flyktingen hejda,

sprang hatfulle Thjasse ur sköldborgen bort,

lik stormvinden; ömnandes sjelf inom kort

att sen emot Dumber den bålstore fejda.

Fast lytt, kom ock Hård verk att söka ett rof;

men Dumber mot honom ett tillhygge hof:

»Följ vännen och härförsten!» röt han förmäten.

Och Hårdverk med rysliga hotelser drog

ur sköldborgen. Bålstore Dumber nu tog

i famnen tre gullprydda gudabeläten.

Han lejonafanan vill störta omkull.

Hans Thursar sig lasta med silfver och gull;

kring skrofligt berg sä mång solstråle spelar.

Men AsiaOden på springaren kom

till sköldborgen. Svängande spjutet liksom

en eldsol, han Thursarnes skara fördelar.

Han rusar mot Dumber och kastar sitt spjut;

men ifvern bedrager. — Fast alltid förut

han träffat sitt mål, han nu kastet förfelar.

Den bålstore Dumber ej släppte sitt rof;

men hånfullt och makligt han såg nu tillbaka

på AsiaOden. Ett hånskratt han hof,

så rysligt, att nejden deraf kändes skaka

Strax Gygjors och Thursars förfärliga hop

besvarade detta, med samfälta rop

och hånskralt. Ett gräseligt oljud det väckte,

Ling. I. 12



som vänner och fiender lika förskräckte,

mång Aser och Jote vardt dödsblek i hyn,

och sjelfva den gullrandbesmyckade skyn,

der Magterne sutto, sig halföppnat hade.

När Dumber dem sag, han begabbande sade:

»Ha! Ändlös min dyrkan för Valhall är,

»och derför dess Gudar i famnen jag bär.»

Så Dumber. Då Magterne hånorden hörde,

förgrymmades de, och på sköldarne rörde;

det gjorde der ofvan ett gräseligt larm.

Sjelf AukaThor lyfte sin hotande arm;

men Oden sig reste, och Magterne alla

då mindes det bud, han i höga Valhalla

dem gifvit. Den mägtige, blidkad igen,

då sade: »Jag pröfvat de Asiamän;

»nu skall deras namn här i Norden ej falla.

»Upp, Magter! Till Gudhem det gröna vi gå.»

Befallde. Sig Magterne alla derpå,

förnöjde och tysta, i gullsadlar sätta.*

Gaf Oden ock Hermod en bjudande blick,

och strax, som de andre, från striden han gick.

Om AsiaÖfverdrott anföres detta:

att springaren, annars i striden så trygg,

vid Thursarnes rysliga hånskratt blef skygg.

Han fraggade eld och försökte att stegra;

men ryttarn förstod att hans vildhet besegra.

Med käken i bringan, och frusande jemt,

gick springarn mot Dumber: han kors om hvartannat

hof framben och bakben, så fast och bestämdt,

som hade han, efter hvar rörelse, stadnat.



Och AsiaOden, med snabbhet och köld,

ren framför springaren sträckte sin sköld;

ty bälstore Dumber han hade i syfte,

djupt framlutad, sig han i gullbögeln lyfte,

med fullsugad anddrägt och halsbägen rund,

och uppspända ögonlock, halföppen mund

Med venster hand — skölden på armen han hade,

han kraftigt om gyllene hägringen tog;

en pil han med höger ur gullkogret drog,

och hastigt vid björnsenesträngen den lade.

Nu spände han bågen: tillbaka han vred

sin högra skuldra och armbågens led;

den venstra allt framåt, helt obemärkt, trycktes.

Det bakböjda hufvudet sänkte sig ren

till sigtning. Då spände sig ryggrad och ben

så härdt, att den gullbrynja uppspringa tycktes.

Nu giftpilen flög! Se, Dumber den fick

vid örat, och djupt in i svalget den gick!

På kinden sprang blod i mång svartbruna rader.

Och — såsom beslutadt det var af Valfader —
nu Asarnes Öfverdrott segren behöll,

och dödsblek, på marken, hans fiende föll.

Med anletesdrag, utaf häpnad förryckta,

med gapande käftar och ögonen lyckta,

och stelnande armar, som darra mot skyn,

står Blotmannen Thorre; knappt tror han sin syn:

»O, Nordfjällens Magter! Hvar är nu er styrka?

»Försaken J dem, som trognast er dyrka?

»Dock ännu jag tror er; fast edra beslut

»förblinda mig gamle.» Så ropar han ut.

Här Thursar på seniga skuldror nu taga
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den bålstore Dumber; och bort honom draga.

Der Gygjor, som ulfvar, ge gräsliga rop;

och fly, liksom Jotarnes trottsiga hop.

På springarn flög Thjasse dock åter helt modigt

i sköldborgen, hämd eller byte att få.

Men Asiahären betalade blodigt

hans täta besök: den var nära också

att taga båd hästen och ryttaren fången;

ty sliten blef tygeln och gyllene stången.

Den striden var allvarsam: flyktade då

den hatfulle Thjasse, och tvärs om hvarannan

de öfriga härskaror skyndade bort,

likt töcken, då solen den gyllene pannan

ses lyfta.

Och allt blef så tyst innan kort.

Man ville de flyende Resar förfölja.

Men se, liksom bölja sig lägger vid bölja,

sen stormen är slutad, och fjärden blir trygg;

så Diar och Asar, förblödande, trötte,

mot mark sina spjut eller bågar nu stötte,

och lutade ned både hufvud och rygg.

Hvar trafvare halsen och bakdelen sträckte,

så matt, och sig rystade. Svennen då kom

att taga hans rustning, som blodsdam betäckte,

och strax han på gräsmarken tumlade om.

Ren muntrare, en efter ann höres gnägga:

förtroligt tillhopa de halsarne lägga,

och nackbenen gnida. — På sandåsen var

så tyst som det hem, hvilket dödmannen har;

blott strömsvallet sqvalpade sorgligt derunder.



Så händer om våren, vid solståndets dar,

när yrväder rasat kring hedar och lunder:

det stannar helt plötsligt, och strax på en gång

blir luften så stilla, och solen framträder,

och foglarna återbegynna sin sång,

i träden, som skina med snöhvita kläder,

dem solen omsider försmälter så mildt,

sen yrande molnen sin kämpakraft spillt.

Nu vårdmänner ställdes kring höjder och stränder,

nu sårade sköttes, med varsamma händer,

af mor eller mö, som med ömhetens tår,

i hemlighet badade älsklingens sår.

Nu talades mycket, om blodiga färden,

af svenner och Diar, vid stockeldars sken.

Här kastades handlöst, på knubb eller sten,

de trubbiga spjuten och eggbrutna svärden.

Der hjelmar och brynjor och sköldar man såg,

af jättehugg bögliga, ojemna glindra;

så skiftar i månsken den rullande våg,

hvars öfversta fläckar försilfrade tindra.

Omsider en måltid, så tarflig som kort,

af ungmör beredes; och slutligen jagas

af Sömnalfer, qvalen och tröttheten bort,

tills östern ånyo i gullskyar dagas.

Se, hinsidan Stocksund, en holme der fanns,

hvars kulle på hjessan bar granskogens krans;

der restes för slagne det skyhöga bålet.

Snart allt, till det sorgliga ändamålet

var färdigt, och solen från himmelens rund



så gråtögd såg ner, då det liktåg begyntes.

På tärnornas kinder mång perla då syntes J

mång suck smög sig fram, som vid midnattens stund

små asparna sucka, i daggbestänkt lund.

Den Öfverdrott, åtföljd af Diarne sina,

nu sätter, med brinnande stickbloss i hand,

de skarlakansmantlade bålen i brand.

Likt hjeltarnas ära hvar låga tycks skina,

och högt de nu sutto i Valgudens sal ®).

När solmanteln låg öfver vestligan dal,

då framgingo Diar och Disor, att qväfva,

med rökverk af smattrande bernsten, de kol,

som glimmade svagt, mellan nedbrända bål

När solslöjan börjat i öster att sväfva,

då samlades kämparnes aska och ben:

till griften, i urnor, högtidligt de fördes.

Med jordtorfvor högarne kransades sen.

Och AsiaBrage då qväda hördes:

»Sol går i vester, och ändar sitt lopp.

»Sol går i öster förhärligad opp.

»Klädnad af ljus, i sin nedgång, hon bär;

»skönare dock hennes morgondrägt är.

5) Af Brynhildas säng ser man, att de förnämas likbål täcktes med skarla-

kan. Och i Ynglingasagan heter det, att ju högre bålets låga steg mot him-

len, desto högre trodde man hjeltarnes säte vara ibland gudarne. Elers, i sin

beskrifning om Stockholm, säger, att det funnos många runstenar på den holme,

der Stockholms gamla stad nu ligger, hvilket tyckes häntyda på en dervarande

begrafningsplats, i forntiden.



»Lundarne sucka, då neder hon går;

»segerrik helsning hvar morgon hon får.

»Måne slår ensam och blek, när hon flytt;

»smälter till henne hvar morgon på nytt.

»Så gånga hjeltar, från jordlifvets qval.

»Så gå de fram, uti Valfaders sal.

»Fallande stolt, under svärdsklingors sken^

»Valhall dem klarare omstrålar sen.

»Klagan väl hörs, vid cbn stridsstores fall;

»Valhall hans ära dock genljuda skall.

»Blek går väl tärnan och suckar hans namn;

»sluts dock, när morgonen gryr, till hans famn.

Förgäfves var sängen. Den gaf ingen tröst.

Förgäfves var mjödet; ty sorgen var bitter,

och stum, liksom vakan, då ensam hon sitter.

Men AsiaOden nu höjde sin röst:

»En man bör af ättfäders gods ej förslafvas;

»ty skall det med hänfarnes aska begrafvas.

»Må framgent de ättstore ätthögar få;

»men bautasten blott öfver svärdfallne stå ®)!»

Befallde. — Med sköldklang befästadcs budet

;

för Lopter och AsiaUller det ljudet

var okärt: af hånblicken syntes det ock.

De tego likväl, och dem glädde, att dock

deras illgrep i striden af Asar ej röjdes.

0) Se Odens lagsättning i Ynglingasagan.
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Men AsiaÖfverdrott utforskat allt,

dock teg han, och tystnad han Hejmdall befallt.

När gullfacklan åter i Österlid höjdes,

fördeltes allt bytet: det ringa ej var;

ty dyrbara smycken hvart jättelik bar.

Som Magterne kroppen af Aurgelmer dränkte

i Ginungasvalg, och de skapte deraf,

båd himmel och jord och det gränslösa haf^);

så Asarne liken af Jättarne sänkte

i Lögarn. Då uppstod mång holme och sund:

de minnen der ligga ännu denna dagen.

Då natt for på nytt öfver blåhvalfvets rund,

gick AsiaOden, af vemod beiagen,

till svärdfallnes hvilorum. Tyst och allen,

på Säming han tänkte; då såg han ett sken.

Mång Alfer i luften, mång Fylgjor på jorden

der syntes; och hviskade sakta de orden:

»Hell den vise! Hans hopp blef ej sviket.

»Fullbordad är färden;

»ty löftet han trodde.

»Se nordliga riket,

»bild af snöhvita, glänsande verlden,

»hvarest Skanda den helige bodde.

»Fädrens skuggor bebygga dess dalar,

»der sydsolens strålar

»ej glöda och reta

T) När Ymer eller Aurgelmer, (det personifierade cliaos), var dräpt, kasta-

de gudarne hans lik i Ginungagapet, d. ä. jättesvalget eller verldsrymden.



»så ursägnen talar.

»Skandas hem här i Norden sig målar,

»derför må också Sverga det heta!

»Liksom Nordpolens Gudom den höga,

»skall Asarnes fana

»än Lejonet bära.

»I Djurkungens öga

»må friden och friheten mana;

»men hans vrede må verlden förfära ®)!»

I luften och jorden nu tonerna stadna;

men se, i en gullsky en högtornad stad

sig bildade; der mellan husenas rad,

en kungaborg lyfte sin strålande panna

Den Öfverdrott gladdes; fast bilden försvann,

vid Dellingers vink. Och nu ilade han

att härskölden slå, och sin härskara kalla.

»Då sade han: Hören mig, qvinnor och män!

»Oss äran till verksamhet manar igen:

»till Nordherrskarn går jag med Diarne alla;

»men Yngve den unge skall eder befalla.

»Må stranden bespejas af hela vår här!

»Förrn Måne är half, er till mötes jag är.

»Kanske Säming J finnen .» Ej mera han sade;

men alla förstodo hans afbrutna ord.

På flottbron, af Asarne nyligen gjord,

8) Se slutanmärkningen vid denna sång.

9) Hänsyftar på Stockholms anläggning, som först skedde flera århundrande

derefter.
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tillhopa man bohag och rustningar lade.

Sist ditfördes lejonafanan
,
och snart

begynte man aftåget. AsaThor vardt

af fadren beskickad att åtfölja hären,

och speja de okända landamären;

men hemligt pä Svade föll aningen då.

Med sin Öfverdrott ville Asynjorna gå:

för Jättar de alla då säkrast sig trodde.

Kring fadren de ungsvanor smyga likså,

när jägarn bestormar den fjärd, der de bodde.

På gångbår den kindfagre Sigurlam låg,

af bröderna buren. Och fadren sitt tåg

begynte, med Diar och Disor och tärnor;

så vandra om qvällen de strålande stjernor,

i fullmånes sällskap, kring Lögarens våg.

Slutan märkning.

Icke blott det mångvälde, som delade Norden, vid Asarnes inflyttning, och

de oredor, hvilka hämd och näfverätt förorsakade, måste till en stor del bereda

AsaOden en säker framgång i hans syftning till makt, utan äfven en religiös

grund tyckes ligga dertill. Hade uräldsta läran varit ännu djupt intryckt i folk-

sinnet, skulle Asarne, såsom främlingar och fåtalige, svårligen kunnat göra sig

till herrar af Norden. Hade den fornnordiska läran varit rotfastare, skulle det

motstånd AsaLoke och AsaUller sedermera gjorde mot den historiske Oden
,
haft,

på grund af deras jotunabörd, vida betydligare följder. Af urkunderna röjes, att

icke allenast Gylfe och Hler strax voro Asarnes medliållare, utan äfven en efter

annan af Fornjotars eller Nordiska urstaminens ättlingar öfvergick till dessas parti;

ty Asarne stodo icke i strid med någon viss stam, då de gamle nordinbyggarne

deremot beständigt ofredade hvarandra. Sålunda heter det, att Dumber, som sjelf

var af Ilesarnes slägt, och, såsom konung i Risaland, (Öst-Finmarken) Thur-

sarnes herre, bortförde den sköna Mjell, syster till Blotmannen Tliorre. Och
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denne Dumber blef sedan, fastän sjelf fredlig till sinnes, försätligen mördad af

jätten Hårdverk, samt Hård verk derefter, jemte dess tretio medhällare, ombragt

af Dumbers son Barder och dennes halfbroder Thorkel. Thorres söner Nore och

Gore öfverföllo de flesta herrskare i Norge och tillegnade sig deras länder, sedan

Rolf bortfört Nores och Gores syster Göa. Likaledes förtäljes, att Hergrim Half-

troll (sä kallad för sin härkomst af båda nordätterna) borttog Ogn Alfafostre, som

var trolofvad åt jätten Starkodd; men denne dräpte sedan Hergrim i ett envige.

Afvenledes iunebrändes Hler af fornstammens sista ättlingar, och Gevar den vise

af Gunde, hvilken åter lefvande brändes af Gevars måg Hother.

Jättar och Jotar voro således nästan alla i inbördes strid, just under den

tidpunkt, då Asarne stegvis tillvällade sig öfvermagten i Norden. Brämlingarnes

seger blef derföre lätt, blott genom deras fredlighet. Thjasse, med hvars dotter

Skade AsaOden gift sig, tycktes hafva varit den ende, som oförsonligt hatade Asastam-

men. I öfrigt se vi utaf Hothers historia, att Nordbostamniarne endast förenade sig till

inbördes försvar, när någon af Asaätten vågade öppet våldföra deras rättigheter; men de

voro i allmänhet åter fredligt sinnade, när detta gemensamma försvar icke mera

behöfdes. Se not. 13 vid 19 sången. Detta är orsaken, hvarföre blott tvenne

större gemensamma strider i Norden, en till lands och en till sjös, förekomma

i närvarande stycke; och jag har icke ens någon historisk grund för den i denna sång

framställda strid. Den har fått sitt rum, endast för att på en gång kunna låta

hela Asaätten och Nordbostammen framträda på skådebanan, i en hel, stor tafla,

och för att visa huru Asarnes mera utbildade krigskonst motvägde Nordbostam-

mens råa öfverkraft. Detta är också det enda tillfälle, då AsaOden visar sitt

krigiska snille, hvari han, enligt Ynglingasagan, var allas öfverman.

Likväl påstår jag icke, att den urgamla Nordläran helt och hållet utdött

före Asarnes ankomst; ty vi flnna både i Thorres historiska karakter, som kallas

en stor offrare, och hvars namn jemte hans dotters öfverflyttades på tvenne må-

nader i året (se not. 9 vid 28 sången), samt äfven af den dyrkan man egnade

åt Haloge, hvilken måhända ansågs vara den gamle mytiske Loges sidobild

(hvarom i not 3 vid 23 sången), att denna lära ännu, fast mera dunkel och för-

kolnad, lefde i några Nordbors sinne.

Hvad angår de namnleduingar, som i slutet af denna sång förekomma, får

man erinra, att flere språkforskare hafva trott sig af Sanscritspråket kunna ut-

leta urkällan till många benämningar i Asamyterna. Den historiske Oden, som,

enligt Ynglingasagan, bereste många länder och utforskade deras visdom, kunde

hafva lärt mycket af Hinduernas heliga sägner. Likväl har Asaläran en egen,

nordisk prägel, fast hon, liksom alla andra läror, röjer ett visst obestämdt slägtlyn-

ne med österns. I tidskriften Idunas sjette häfte har en lärd visat ursprunget

till Skandiens och Sverges namn, hvilket man här trott sig kunna följa. Att

lejonets sinnebild lånades af våra fäder från Osterlänningen, är sä mycket mera

troligt, som endast nordens länder, icke ens Romarn, eller de af honom förr be-

herrskade Europeiska stater, hafva lejonet i sina vapen.
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SJUNDE SÅNGEN.

Sin vakotid började sommarens sol,

då Nordherrskarn Gylfe från åldriga stället,

der Fornjother upprest sin herrskarestol,

drog bort; och han uppslog det kungliga tjället

ej långt ifrån stormiga Värtan ’), der jemt

de brottande .yindarna möte bestämt.

Kring fjärdar och skogar hans Hirdmänner foro,

med fiskarens lugn och med jägarens oro.

Men åldrige Gylfe förbidade än

sin härold, som for till de Asiamän;

ty stego mång tankar i omtänksamt sinne.

Hos Hejdi, hans dotter, ren lugnet förgått,

af oförstådd trånad: och ute och inne

hon tänkte på kommande Asarne blott.

Hon visste ej klaga, hon kunde ej hoppas:

mång hvitbröstad björklund stod klädd uti grönt,

de trögväxta askträd hon äfven såg knoppas;

men intet om Asarnes ankomst hon rönt.

När Onar kring jordringen sömntörne sådde

när Delling i böljorna gullhåre^^ tvådde,

gick Hejdi till höjder och stränder igen,

att speja om ingen der nalkades än.

1) En fjärd af Östersjön, nära vid Stocksund.

2) Ett visst slags törne, lagdt under hufvudet, troddes gifva sömn; äfven-

som en viss runa, kallad sömnstaf.



En morgon hon gick ned vid sluttande stranden

ped åldrige Gylfe, och snart han der såg

ett skeppsvrak, som bars af den sqvalpande våg

allt högre och högre på glittrande sanden.

Han kände den krossade gullsnäckestam,

och djupt bröt den suck ur hans innersta fram:

”Sjöhäst! Jag dig känner;

”du var snabb som hinden,

”och som dragarn trygg.

”Jag och mina svenner

”ofta, på din rygg,

”redo kapp med vinden.

”Blott för klippan skygg

”var du; men för vågen,

”och för stormens hot

”alldrig fälldes bågen.

”Alltid dem emot

’gick du, stolt som hjelten,

”öfver mörkblå fälten.

”Nu du tröttnat ren,

'digger här allen;

”och det bud jag gifvit,

”vänners bane blifvit!”

Han tystnade åter. Men tala då hördes

den hyfagra mön, till sin suckande far:

”Jag mins hur mitt hjerta, i barndomens dar,

”af alla de fornsägner innerligt rördes,

”dem sjelf du har lärt, då i Asgård du var.

”Som dagg en törstande ungros befuktar.
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”sa läskas af Saga ett oskyldigt bröst,

”då stundom det hoppas, och stundom det fruktar;

”ty hon är ju Eviges jordiska röst?

”Men åren förtränga det menlösa sinnet;

”likt mjödhornets fragga, förflyger ju minnet.”

Så talte den hyfagra; hastigt hon teg,

och rodnaden högt uppå kinderna steg.

Den åldrige Gylfe till Hejdi nu säger:

”Nog mins du hvad sägnen berättar oss än

”om Svithiod det stora och Asiamän ^).

'^All fägring och härlighet Östlandet äger.

”Du vet, denna verldsdel är rik, och är full

”af dyrbara stenar, af silfver och gull.

”Som den nu är rikast, så plägar man tycka,

”att der måtte dödlige njuta all lycka,

”och äga all visdom. — I långliga år

”jag ämnade okänd till Asahem tåga,

”att utforska Diarnes gudaförmåga;

”men föga mot dem hvarje dödlig förmår.

”TjU Asgårds stad med de härliga torgen,

”jag hemligen for, och förundrad jag såg

”den oöfverskådliga konungaborgen,

”på hvilken ett tak utaf gullsköldar låg.

”Jag steg inom porten. En leksven behändigt

”med svärd der lekte; jag ser honom än;

”ty sjm, uti luften, han svängde beständigt

”på en gång, och såg dock de kommande män.

3) Se inledningen samt början till d. y. Eddan, hvaraf detta samtal är ett

sammandrag.



”Förklädning jag bar, och jag gammal mig gjorde.

'’Nu denne mitt namn och mitt ärende sporde.

’’Jag svarade: Långväga kommen jag är;

'jag Ganglere heter, och gästning begär. —
"Till högaloftssaln denna leks ven mig förde;

"dess gulldörrar stängdes, med buller och dån.

"Jag tänkte: ej lätt är att fly härifrån!

"Ett larm, likt ett härgny, omkring mig jag hörde.

"Mång salar der voro; en folkmängd der satt.

'’Der lektes och dracks, och der kämpades gladt.

"Tre högsäten såg jag, i gästsalen höga;

"tre Drottar der sutto med strålande öga:

"Har, Jafnhar och Tridi de kallade sig.

"Jag frågade djerft, om der någon månd vara,

''som vågade kämpa i visdom mot mig?

"Då svarades: 'Hel du från oss ej skall fara,

"om så du kan fråga, att ingen kan svara.

"Träd fram! Ty alt stå hör den spörjande till,

"och sitta skall han, som dig svara vill."

"Jag fråga på fråga om Allfader gjorde,

"om Nornornas hem, och den gyllene tid.

"Om Magternas ursprung och välde jag sporde,

"om Balder och Loke, och Ragnaröks strid.

"Men se, när allt detta jag forskat, då hördes

"ett dön, och den skyhöga borgen försvann:

"på vidsträckta slätten jag åter mig fann,

"och hit, af vår skyddsande, åter jag fördes."

Han slöt. Men ett dön, som vid Magternes fejd,

gick fram och gick åter, kring klippig nejd;



ty Jättar och Jotar församlades redan

kring Stocksund, på Thjasse den hatfulles bud.

De kommo, som nordan i fart och i ljud,

och dystra, som höstmoln i dimmiga nedan.

Strax Gylfe drog hem, och på skölden han slog

hvar Hirdman sig reste och rustningen tog.

Mångt pilbud stacks ut, för att unga och gamla

af närmare stridsmän, kring Herrskaren, samla.

De kommo som vågor på svallande sjö.

De sade: »Vi lemnade maka och mö.

»Vi äro väl få; men vi klubban ej fälla.

»Med Gylfe vi lefvat, förnöjda och sälla;

»för Gylfe vi alla nu svurit att dö.»

Och stridsbullret växte på en gång förfärligt.

Den åldrige Gylfe det hörde begärligt;

han ämnade sig på ett spejaretåg.

Men hyfagra Hejdi hans afsigt såg.

Hon lade sin snöarm kring honom så kärligt,

och talade: »Modet oss ofta bedrar,

»och styrkan än oftare åldriga sviker.

»Jag följer dig; dotter från fader ej viker.»

Och hjertligen famnades dotter och far.

Sin sköld och sitt spjut nu den hyfagra tar,

och härskaran skyndar att Herrskaren följa;

så trängs i en åmynning bölja på bölja.

Gråskäggige Hirdmänner närmast omkring

sin Herrskare slogo en tredubbel ring;

så skogseld far upp, fast den q väfts längesedan.

Men just som de ryckte från kungstjället ut,

ett ilbud dem sade: »Må klubbor och spjut
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»nu fredligt vid gullhornen hvila; ty redan

»do främlingar segrat och striden är slut.

»Bland Jättar och Jotar går döden och flykten»

Då talade Gylfe: Förblifven dock här,

»J kämpar! Ty ryktet en hvirfvelvind är.» —
Der hördes också flera motsatta rykten;

men Gylfe satt tyst, fast hans oro var stor.

Omsider ett sken öfver kungstjället for;

och AsiaOden till Gylfe nu trädde

med Disor och Diar, i guldmantlar klädde.

Som fjällfostrad elf går i låglandet ner,

och ingen de småbäckar hör eller ser,

af hvilka han näres på fjällarna höga;

så AsiaOden. En trollkrets omkring

hans väsende göts af den gudskänkta ring:

hvart öra betog han och tjuste hvart öga.

Den åldrige Gylfe, med lågande blod

och klappande hjerta, vid högsätet stod.

Han helsade höfviskt, och hela hans skara

för Disor och Diar sig bugade då.

På en gäng de axkronor buga liksä,

när Vindalfer lätt öfver kornfältet fara;

så böja sig ock i en offerlund

dess skyhöga träd, mång högtidelig stund,

Men tyst stod, den åldrige Herrskarn i Norden;

då yttrade AsiaOden de orden:

»Hell, Nordens Beherrskare, hell!

»Vi här, i ditt konungatjäll.

Lin//, J. 13
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»vår lack och vår hélsnihg dig bära.

»Med seger och ära

»vi komma från striden;

»bestråle nu friden

»de åldriga berg,

»som Nordherrskarn lyda!

»Ja! Dem skall förtrycket ej våga

»ätt nalkas; ty blixtrande jerri

»de fingo till sénor och rherg,

»och de Frihet betyda.

»Dess altar, i fjällarnäs vern,

»står tryggt, och dess heliga låga

»skall Verldsörnen djerfve ej mägta

»att bort med sin stormvinge fläkta ^).

»Må Urd, må Verdand och Skulld

»öss höra, och varda oss huld!»

Af Disor och Diar de sista orden,

högtidligt upprepade, trängde sig fram,

som vexlande fläktar om våren, då jorden

de väcka. Den åldrige Herrskarn i Norden

strax mandomens styrka inom sig förnam,

och ynglingarodnad betäckte hans kinder.

Förglömmande årens och krämpornas hinder,

han stod, som en ungersven, klarögd och glad,

fast ej utan möda, de orden han qvad:

4 )
Ynglingasagan yttrar, att AsaOden flydde från Asgård, för Romarues

iukräktningars skull. Vidare härom i 21 sången.
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i)Frid med er ätt och er lära!

i)Högt må de kronorna bära,

»i Nordfjällens bygd!

»Länge sin sommardrägt gröna

»bära ju löfträden sköna,

»i tallskogens skygd?»

Den åldrige Nordherrskarn mera ej sade;

men trofast sin hand han i främlingens lade.

På högklippan stego de väldige två ®).

De tre gånger skakade händerna dä;

och svuro en fridsed, som aldrig blef sviken ®).

At Edsberget der och den härliga viken

gafs namn, och som eviga vittnen de stå.

Men AsiaOden, att känslorna hämma,

hof åter, med gudalik åtbörd sin stämma.

»Den fridsed, vi svurit,

»har vaktande Syn

»der ofvan i skyn

»uti gullbalkar skurit.

»Hennes blick är ej skymd

»utaf jordtingens flärd;

»den ej blundar för guld eller svärd.

»Och hon skådar så gerna

5) Saxo säger att de gamla Nofdböarne plägade, vid konungaval, stä pä

klippor eller jordfasta stenar, för att dermed beteckna orubbligheten af deras löf-

ten. Mora stenar äro en lemning af detta bruk hos Uppsvearne.

6) »När AsaOden sporde, att österut hos Gylfe vore goda och fruktsamma

länder, drog han dit, och gjorde de ett förhund sig emellan.» Ynglingasagan.

T) Sanningens gudinna ^ söm håller vakt vid herskarns dörr, och vid tinget.
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»mot Nordfjällens rymd,

»hvars heliga stjerna

»som Trohetens bild,

»från är och till år,

»orubbelig står.

»Ja, sträng och mild,

»allt jemt på oss alla hon blicke!

»Vår fridsed förglömma vi icke.»

Så qvad han. Hvar Nordbo, förtjust af hans röst.

stod tyst, och han kände en eld i sitt bröst,

fast ringa han fattat af fredliga sången.

Den hyfagra Hejdi, med svällande blod,

emellan de prunkande främlingar stod;

hon tyckte sig arm, liksom plundrade fången.

Hon säg på sin enkla, sin nordiska drägt:

den föll ej till kroppen, för Vindalfens fläkt,

försåtligt som drägten på Asiatärnan,

hvars fylliga vext kunde anas så lätt,

som rundningen skönjes på himmelska stjernan,

när hon blott i dimmeväfd slöja sig klädt.

En måltid bereddes. Bland gästerna höga,

i fädernehögtidsskrud, Gylfe der satt;

men se, bland de främlingar märktes han föga.

Hvem blickar på Måne om midsommarsqväll,

då Solalf förgyller båd dalar och fjäll?

Af småtärnor åtföljd, med gullband om hären,

den hyfagra Hejdi för gästerna bar

en mjöddryck, som källornas perlor, så klar.

Ilon sjelf hade bryggt den, ren tidigt om våren,



förrn ullen man klippt af de drägliga fåren.

I kyliga bergsgrottor brygden hon gömt,

och högt blef det mjöd utaf alla berömdt ®).

Sägs glädjen vid mjödet som fostbroder vandra,

tills åter från gästrika bordet man steg.

Här glammade några, här dansade andra,

der sjöng ock en annan; men Hejdi hon teg.

Dock lågade kinden, och blodet månd svalla;

ty ögat på Uller nyss råkade falla.

»O! fagrast är han ibland Asiamän;

»är hvit såsom snön, och är lätt såsom den,

»när ringdans den uppför i stormarnes gille!

»Der kommer han. Ha, om en blick han mig ville

»förunna! — O nej! Han allenast ju ser

»de silfverbemantlade, unga Asynjor.

»Så Måne helt vänligt mot björklunden ler,

»som står uppå höjden i silfrade brynjor;

»men dalarnes blomma en blick han ej ger!((

Det suckade Hejdi, så tyst i sitt hjerta;

hon kärleken kände, fast blott af dess smärta.

Och sann var den misstanken. Likväl af harm

slog mången förlåten Asynjas barm;

ty AsiaUller med smek och med blickar

beständigt förföljde den ädla Syr.

Mång tärna till vännerna, småler och nickar,

och hviskar och gissar om äfventyr.

Lik barnet, som fäster sitt rusade öga

8) Att mjöd brukades före Asarnes ankomst till vår Nord, tyckes

mångkunnige Lagerbring hafva rigtigt anmärkt.



på näckblomman, hvilken det icke kan nå;

så tycktes ock Asiallejmdaller stå,

och sucka för Syr; fast hon märkte det föga.

Hon brann dpck för en: det var AsiaFrej;

dess halfbror, och Saga fördöljer det ej;

sitt ljus har ock flacken pä solen den höga.

Förtroligt var allt, i det kungliga tjäll:

sju dygn gick det gillet, från morgon till qväll.

Med stirrande öga, och långsträckt haka

de Nordbor, på afstånd, betraktade allt.

Omsider de började närmre sig maka

och se på hvar gäst, mera spefullt och kallt.

Snart växlades mellan dem hånskratt och buller;

de sade: »He! Gudar det äro de fuller;

»men låtom oss pröfva dem!» Fram gick då först

.en yngling, af alla båd starkast och störst.

Ett utmaningstecken åt AsiaUller

han gjorde; och Drotten grep honom i hast

pm lifvet, och kramade honom så fast

intill sig, alt högt han blef lyft ifrån jorden.

Till höger, till venster sig Drotten sen vred,

och kastade Nordbon på sandbacken ned.

Der qvarhöll h;in honom, och talte de orden:

»Stig upp då! Och pröfva din kraft än en gång;

»ty nu var vår kamp, hvarken hård eller lång.

Så sagdt, och han medtäflarn lemnade redan;

paen denne gick bort, och han syntes ej sedan.

En annan, i krpppsbildning ypper och vig,

gör utmaningstecken till kapplopp med sig.



Strax AsiaLoke vid honom sig ställde;

ty lättfotad var han, och djerf, när det gällde.

Do lupo kring tjället väl femtio hvarf;

sä flyger kring nästet en utjagad sparf.

Men AsiaLoke, till kappmålet hunnen,

skröt högt huru Nordbon blef öfvervunnen.

Strax Nordbon kom åter; ty ännu en gång

han ville sig visa i dristiga språng.

En stenklyft der stod invid konungatjället:

han öfver den sprang, lik en ungren på fjället.

Men AsiaUller åt springaren log.

Sin tungsmidda rustning uppå sig han drog;

ej någon af oss hade kunnat den lyfta.

Nu sprang han i denna, lik rågeten, opp

på närmaste berget, hvars skyhöga topp

var klufven; och bottenlös var denna klyfta.

Der framåt och baklängs han gjorde mång hopp.

Förvånade qvinnor och männer det sågo,

som stodo på marken, der kungstjällen lågo.

Ett stenkast vid pass han nu skyndade fram,

der Edsvikens böljor gå mörka och djupa;

från klippan han störtade sig hufvudstupa,

och ingen nu mera af honom förnam,

Förfärade alla Asynjorna voro;

dock störst var den hyfagra Hejdis oro.

Men se, under böljorna Drotten nu samm

till närmaste holme, der något han dröjde.

»Nu komme den Nordbo, som kämpa vill!»

Så skrek han; men ingen månd svara dertill,

och åter han fraggande vågorna plöjde.
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Snart ljusnade Hejdis ögon, liksom

ett stjernpar ur mörkblåa moln synes hasta.

Till AsiaVidar en Nordbo der kom;

han ville bevisa sin vana att kasta,

och upptog från marken en måltelig sten.

Han tecknar förut hvarest träffa den skulle:

ett fågrenigt askträd der stod på en kulle,

han afslog dess högsta och spädaste gren. .

När Vidar det såg, han dock måste det gilla

och sade: »Det kastet ej rigtades illa.»

En sparf öfver askträdet flyga han såg,

och lansen han kastade efter den lilla;

strax blödande offret på kullen der låg.

Så alltid de främlingar segrare voro 9).

Och fort, som en gyllene aftonsky far

vid skogbrynen ner, så de gyllene dar

förflögo.

Nu växte den hyfagras oro;

ty Diar och Öfverdrott tågade hän,

att möta de Asar, som spejande än,

kring Lögarn, med Yngve och AsaThor foro.

De träffades. — »Sägen!» — så fadren dem böd,

»om Säming J lefvande sett eller död.»

Men se, han om Säming ett ord ej fick veta;

på jorden han fäste en blick så lång

som skulle han vägen till Eljudner leta

Då hördes af AsiaHejmdall en sång:

9) »Oden och Gylfe försökte hvarandra i åtskilliga bragder och synvändnin-

gar, och blefvo Asarne beständigt de andras mästare.» Ynglingasagan.

10) Eljudner: dödsgudinnan Hels boning.
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»Hugin och Munin jag säg

»göra ett spejaretåg.

»Hugin och Munin de fly

»bort, uppå gyllene sky!»

Till stället nu Diar och Öfverdrott hunno.

Två korpar de sågo: det vingade par

en nattlig, men skinande drägt dock bar.

Än syntes de luftbor, och än de försvunno.

Den Öfverdrott noga bemärkt deras flygt,

och qvad, sen i jorden sin härstaf han tryckt:

»Hugin med kolsvarta vingar

»skär på luftskifvan tusende ringar,

»som skulle han svindla ibland.

»Munin, sen vidsträckta kretsar

»han gjort, omkring alskogens spetsar,

»sig hvilar vid löfTager strand.

»Byggom vi nu på det stället

»ett Gudahof, tornhögt som fjället

»der staden som vårdman skall stå.

»Den växe, likt nytända månen,

»och Sigtuna heta den må,

»efter mig och den lottlöse sonen ^2)!»

Beslutadt och utfördt. Hvar dag och hvar stund,

ren Sigtuna växte, likt Gudarnes lund.

Här idligen yxhugg och hammarslag hördes;

11) Gudaliof: tempel.

12) Allmännast antages, att AsaOdehs egentliga namn varit Sige Fridulfsson,

ocli att Sigtuna blifvit uppkalladt efter honom. Se not 7 vid 2 sången.



der Vattarne gamla i skogarna stördes.

Och tallarna dykte i Lögarens våg,

bch fram uppå kaflar till byggstället drogos.

Mång Nordbo med undran pä Asarne såg.

när jattlika bördor så lätt af dem togos,

som grenarna små, hvilka fjällbjörnen för

i famn, till de rum, der sitt hide han gör.

Det arbetet gick, som en lek i ett gille.

Hvar Drott tog, vid Lögarn, den bostad han ville

I Nontuna satte sig AsiaNjord;

vid Fyriså AsaFrej lade sin gård,

och ännu det stället vi Upsala kalla.

Af AsiaUller blef Ulltuna byggdt;

på Himmelsbergsudden satt Hejmdall nu tryggt.

Så hofgårdar byggdes för Diarne alla

Ett lif man vid Lögarens stränder förnam,

så verksamt som då, sen ett störtregn gått fram,

de solstrålar åter i dalarne glimma,

och tusende, tusende knott der stimma.

Men kindfagre Sigurlam låg mellertid

af såren, han fick, under Asarnes strid.

Bevekt af de vaktande tärnornas böner,

lät Freja den mångsluga Ejr fara ner^**),

och läka den Ungerdrott. Ejr honom ger

en ört, aldrig sedd utaf stoftverldens söner.

Den kindfagre Sigurlam räddad nu är.

Men vaktande tärnornas qval han ej röner;

13 ) Se slutanmärkningen vid denna säng.

14
)
Ejr: gudarnes läkarinna.
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en känsla af kärlek hans inre ej när.

Då (immade Freja för tärnornas öden:

»Jag två gånger Sigurlam frälst ifrån döden

,

»och än, lik min Odur, han kärleken flyr;

»men straffas skall han med det straff, som han skyr.

Sitt öga på Sjofn och Lofn hon nu sänkte

och hviskade: »Mägtiga Nornor er skänkte

»förmåga att upptända älskogens brand,

»i dödliges bröst. Ned till Lögarens strand

»er skynden! Må kindfagre Sigurlams hjerta

»för Hejdi nu brinna! Hon ser ej hans smärta;

»ty sjelf hon för AsiaUller är tänd»

Då suckade Sjofn: »Af de himmelska känd

»och hyllad jag är; men blott sällan pä jorden

»jag lydes. Oskyldiga kärleken der,

»lik nordfjällens blomma, förtyna plär.»

Men Lofn den vällustiga neg vid de orden:

»Jag lyder, jag lyder.» — Och liflig och het,

från skönrundad länd hon sin gullgördel slet,

tog näktergalshamn och flög genast till Norden ^®).

Men Undergudinnornas längtan var stor,

att höra hvart Lofn, i sin fjäderhamn, for.

Från gullbänk for skämtsama Snottra som vinden,

strök menlösa Sjofn uppå rpsendekinden:

15) Sjofn: den första menlösa kärleken; Lofn: den äktenskapliga njutningen.

Båda hörde till Frejas gudastat.

16) Man trodde, att himmelska väsen begagnade foglars skepnad, när de

utspanade något. Detta är en sinnebild af dpras eteriska hemvist, och förmod-

ligen en anledning till foglatydares yrke. Hos Perser och Greker voro foglarna

bilder af medelväsenden; Dämoner och Heroer. prcuzcrs Symbol, u. Mythologie,

3 D. i7 s.
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»Säg, älskade! Säg, hvarthän ilade Lofn?»

Alltsammans bekände den menlösa Sjofn.

Strax hviskades der ifrän en till en annan:

än skrattades högt, än rynkades pannan.

Den mångkloka Gefion, som kyskheten sträng,

for upp, lik en dufva från blomstrande äng.

Och Var, såsom troheten modig, hon fällde

nog dristiga ord emot Vanadis välde,

hvars döttrar — de Gersemi heta och Hnoss,

och Skönhetsgudinnor de kallas af oss —
sig harmsne hos Syn, ned vid gulldörren ställde.

De sade: »Snart skulle all glädje förgå,

»om Gefion och Var finge makt öfver jorden.»

Ej vaktande Syn ville svara derpå.

Men Lofn redan hunnit till fjällstängda Norden,

der snart hon den kindfagre Sigurlam såg,

som gått utom staden; och tröttad af gången,

på blomvirkad gräsmatta inslumrad låg.

»Af hyfagra kämpar der sitter väl mången

»i Vanadis gästsal; men aldrig jag fann

»en enda af dessa så fager som han.

»Dock straffas bör den, som oss vågar förakta;

»och Öfvergudinnans befallning jag fått.»

Så tänkt; och till Drotten hon hviskade sakta:

»Hvi sofver så länge den kindfagre Drott?

»Af hetta och matthet han måste försmäkta.

»Han varit mer vis, om till Lögarn han gått,

»der lättaste vindar med svalldukar fläkta ^^).»

17 ) Bild af fraggiga böljor; se Hejdreks gata i Hervararsagan.



Vällustiga Lofn detta sade, och smög
^

Sig undan; men Sigurlam, sömnig och trög,

steg opp och betänkte de ord, som han hörde.

En oförstådd aning hans innersta rörde.

Med vacklande steg och med villrådig blick,

allt närmare Lögarens stränder han gick.

Den hyfagra Hejdi, så mörk i sitt sinne,

än hade blott AsiaUller i minne.

Och lika förtärd af sin eld, och hans köld,

hon vankade om, hela dagen, i skogen:

i handen ett jagtspjut, på armen en sköld,

på skuldran en falk, både öfvad och trogen.

Så ilade hon mellan skogar och berg,

och talade ensam med suckande vinden.

Nu Sol emot skogsbrynen lutade kinden;

de nordliga drufvor, med brinnande färg

och kylsaft, gick törstande Hejdi att plocka.

Det märkte vällustiga Lofn, och då

beslöt hon till Lögarens fjärd henne locka.

An hade hon näktergalshamnen uppå,

och qvad till den tankspridda Nordtärnan så:

»Fager mö!

»ila till strand,

»ila till sjö,

»att svalka hjertats brand.

»Stilla våg

»lugnar stormig håg.»

Den hyfagra Hejdi, som lyssnat till qvädet,

blef uppmärksam: fram efter sångarn hon gick.



Men listigt flög denne till närmaste trädet;

då följde hon honom, med nyfiken blick.

Så oförmärkt närmades småningom färden

allt fram till den trädstängda, vindfria fjärden.

»Här fordom, med barnslig och lekande håg,

»på böljans och skyarnes trollspel jag såg,

»Som himlen står vattnet, så ljusblått och stilla;

»knappt ses der en bölja på perlsanden trilla.

»Blott stimmande fiskar med gullfenor små

»dess silfvcrplan krusa.»

Hon hviskade så

och ilade ned till den härliga stranden.

En nedrasad klippa, af hängbjörkar klädd,

der gömde sin fot, uti vågornas bädd,

som kärligt den tvådde med snöhvita sanden.

Hos Hejdi nu brann både blod och håg;

hon ville dem svalka i kylig våg.

Ifrån sig hon skölden och jagtspjutet lade.

drog klädnaden af, som på foten hon hade,

och utgick till klippan, med blottade ben;

och der, under lutande hängbjörkens gren,

sin jagtdrägt hon afdrog. I vågen hon trädde,

som skälmskt åt den tjusande gästen sig gladde.

Hon dykade ned under böljornas bryn;

så strålande stjernan sig badar i skyn.

Kring henne små fiskarna dansade sakta:

de ville den svanhvita gästen betrakta;

ty aldrig de sett denna himmelska syn!

Men just denna tiden, och just denna dagen,

går kindfagre Sigurlam, likasom dragen



af andarne, bort till den härliga vik,

der Hejdi sig badar. Berusad han irrar

bland träden. På baderskan sanslös han stirrar

»Hon mer en Gudinna än menska är lik!

»O! när hon ur böljorna häfver sin hjessa,

»att flätan af drypande gullhåret pressa,

»då tillrar ju vattnet, som går derifrän,

»likt blicken af Mundiiförs härliga son

»När böljorna henne ur svalldjupet häfva,

»då tyckas små andar i strålglittret sväfva,

»och svänga i luften en mångfärgad krans.

»Kring svanhvita halsen de gullockar hänga,

»och ögat från rundade snöbarmen stänga,

»de Ljusalfer hålla sin himmelska dans!

»Det är som förtjuserskan kyssa de skulle.

»Så tindra kring ungrosen daggperlor små,

»när solen ser opp öfver närmaste kulle,

»sen hjessan hon badat i böljorna blå!

»Ha! Vängarn nu hete det heliga ställe

»ty vän är dess väg. Men ej anar den sälle

»sin lycka, då han, uti gungande famn,

»får sluta den glänsande Ljusalfens hamn.»

Så Drotten. Han stod der berusad och stilla

han tordes ej nalkas, han ville ej fly.

Allt högre steg pulsen, allt högre hans villa;

på kinderna återkom ungdomens hy,

lik östern, som purpras af morgonens sky.

18) Måne.

19) Vängarn; fager sjö, en fjärd af Mälarn.
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En Vidblains ättling han vara det trodde

som okänd vid trädfagra Lögaren bodde,

och heligt hans innersta väsende brann.

Omsider sig baderskan reste ur vågen:

mång tankar då runno i ynglingahågen;

men hastigt förtjuserskan åter försvann.

På klippan, som lutande hängbjörkar höljde,

den strålande baderskan åter sig döljde

och klädde sig. Lättare var hennes håg,

som hade hon dränkt alla qval och bekymmer.

Så molnväggen dystra som stjernorna skymmer,

omsider går ned uti brusande våg.

Men Sigurlam mera ej såg eller hörde:

han gick genom dal och han gick genom skog.

Ej visste han sjelf hvilken kosa han tog,

förrn honom hans Fylgja till Sigtuna förde.

Till trädfagra stranden, med spejande blick,

hvar dag nu den kindfagre Sigurlam gick;

men alltid han fåfängt förnyade gången.

Omsider vid stranden han qvad denna sången:

»Svallande våg!

»Din väg är så lång;

»ty hvar hafsbugt du ser.

»Dig manar min sång

»och, som vårvinden tyst,

»denna suck dig nu ber:

20) Vidblaiu: dcu bläa rymdeu, eteru eller det mytiska Alfhem, der Ljus-

alferna bodde.



»Bekaaii hvar du såg;

»0; bekänn att du kysst;

»att du slutit i famn

»mången gång; mången gång;

»den diimmelskas hamn!

»O; säg hennes namn!

»Säg, 0 säg hennes hem!

»Du känner nog dem.

»Väg! Du är stum.

»Men hvarföre går

»du hvar dag och hvar natt;

»med klädnad af skum.

»till det heliga rum,

»der förtjuserskan låg?

»Men hvarföre slår

»du, med bön och med knot,

»emot stenklyftans fot,

»der förtjuserskan satt,

»när jag henne såg?

»Ha! ren jag förstår

»detta språk; och som du

»jag sluter mig nu.

»Våg! Jag skall bli

»så tyst som du blef.

»Och som du, lika fri,

»jag bryter den krets,

»dit min Fylgja mig dref.

»Ej min kraft är förspilld

,
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»och min svärdklingas spets

»ännu bruten ej är,

»fast i hjertat jag bär

»en förtjuserskas bild.

»Den röjas ej skall,

»och derföre här

»jag i stenklyftans hall

»ett vårdtecken skär.»

Så qvad han, lik vakan på ensliga grenen,

då jagade makan har flytt deras bo.

Och hemligt han uthögg en nyckel i stenen,

som bild af sin tystnad och eviga tro.

Och ännu den klippan man Nyckelsten kallar

och Lögaren ännu omkring honom svallar.

Men redan var sommaren hunnen till slut.

Mång ilande budkaflar skickades ut

kring Nordherrskarns rike, att unga och gamla.

Till Tings och till Offring, på en gång församla.

De kommo. Dem syntes nu Sigtuna stad,

så väldig. Men högt öfver husenas rad

sågs heliga Blothuset hvalfhjessan lyfta;

så står mellan kullar en st^jernbekrönt klyfta.

Ren började årsdagens heliga fest,

den morgon, som höstdagens jemning begynte ^2^.

Ren Diarne, hvilka man nyfiket synte,

21) Denna sten finnes afritad i Dalbergs Svec. antiqua et hodierna, och

Sjöborgs samlingar för Nordens fornälskare.

22) Se slutanmärkningen till denna sång.



kring skidgården lågade långsamt til! häst,

i snohvita linkläder, länga och sida ^3^.

Men främst såg man Asarnes Öfverdrott rida;

fast ej pä den springare, som han var van

att tygla; ty denne, så hvit som en svan,

med högbugtig hals, och som Vestan i gången,

befriad från gyllene sadeln och stången,

framför honom leddes. Hans flätade man

var rikeligt insnärjd med gull och med kransar,

och hängde nu, liksom ett glittrande pansar,

ned öfver hans höghvälfda bog, och han gick

bland gapande skaror, med gnistrande blick,

och stolt, som en konungslig segrare träder,

då skalden hans Drapa för fångarne qväder

I stället för gullsköld den Öfverdrott bar

en silfverring: AukaThor helgad den var,

och heliga eder man gjorde vid denne.

Ett guldlad ock satt på hans lockiga änne;

det blänkte, likt solen på himmelens rund.

Så tåget gick fram till den heliga lund.

Från gullsadel Diar och Öfverdrott stego

vid porten, der Disor i glänsande skrud

dem mötte, som brudgummen möts af en brud.

De framräckte heliga kärlen och nego;

så liljor sig böja vid solstrålens brand.

Var allt nu så tyst som i dödmänners land.

Man såg intet offer. Högtidlig och dyster

23 ) Skidgård; hög inhägnad; plank

24 ) Drapa: äresång.
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stod AsiaOden en stund; men han gaf

omsider en vink med sin siarestaf:

och svanhvita springaren^ alltid så yster,

blef framledd. Ungdomeligt kärlig och fri,

han nu af sin Herrskare smekt ville bli;

men omhvärfdes hastigt af Diarne alla,

som ropte till Magternas far i Valhalla.

Och se, han vid Magtens förfärliga sten

blef ofFrad så fort, att hans dödspust ej hördes.

I heliga källan han renades sen,

och hängdes i lunden, vid stjernornas sken.

Hans blod togs af Diar, i gullkärl, som fördes

till Blothuset, dit alla ställde sin gäng,

vid Asarnes spel och Asynjornas sång.

Se, Blothuset öppnas! En glans redan gifva

dess portar af silfver, likt fullmånes skifva.

Vid sidorna runprydda pelare stå,

der brottsling och värnlös beskydd skulle få

Se, Gudarnes bilder från Asgård det kära:

de gyllene kedjor och gullkronor bära.

I midten tre altaren synas också,

der heliga eldarna sprida en ljusning,

lik solen, som väcker båd skräck och förtjusning,

när, dröjande än nedom Lappfjällens bryn,

med blodglans hon färgar den östliga skyn.

25 ) Magtens sten; gudahällen eller den invigda stenen, vid hvilken offren

dödades. Rörande detta skick, se slutanmärkn. vid ^9 sången.

26 ) Sådana pelare voro försedde med naglar, hvilka kallades fridsnaglar,

och funnos äfven i enskiltes offerhus. Romarne slogo naglar i sina tempel, an-

tingen till årsräkning eller annat syfte. (Creuzer 1 : 59).



Se, bjelkarna äro med silfver beklädde^

och främst är det heligas helgaste rum.

Men dit blott den öfverste Offerdrott trädde,

när Frettir yardt åtspord, och Siarn var stum 2’).

Fullbordadt är offret. Nu AsiaOden

bestänker båd altar och folket med bloden.

Kring heliga eldarna gästringen sluts;

der sitta de högste i glänsande rader.

Den hyfagra Hejdi var der med sin fader.

Nu läckraste spisen af offrena njuts.

I bägarn, den runor och bilder beprydde —
fast få endast visste hvad dessa betydde —

•

slogs mjöd. Genom renande låga den stacks:

åt Gudarne signad, högtidligt den tömdes.

För Gylfe och Norden en skål sedan dracks;

ej heller de svärdfallne ättmänner glömdes.

En tårdagg på kinderna tillrade då.

Den Öfverdrotts maka och bröderna två

i Asgård, man helsade hjertligt, och äfven

Skjold, Beldegg och Säming samt Gaute och Alf.

Den Öfverdrotts innersta hemligen skalf;

och AsaThor, dystert som hviskande säfven,

nu suckade: »Ännu en skål jag dock har;

»ung Alfhild, ung Alfhild, för dig den var!»

Till slut, när man uppsteg från gillet, dä hände,

att Sigurlam, Asarnes kindfagre Drott,

åt Hejdi den hyfagra ögonen vände.

I) Frettir: Gadasvar.



Förstummad han blef; ty den fagra han könde:

han mindes hur skön utur badet hon gått.

Hans ögon de följde den hyfagra tärnan,

ehvar hon än satt, och ehvar hon än gick.

Men tyst han förblef, lik den ensliga stjernan,

som ser ned på blomman, med tränande blick.

Snart bortgingo alla ur heliga salen.

Det ljöd och det brusade liksom i dalen

vid Farangers nedersta fotsteg; likväl

det brusade högre i Sigurlams själ!

Snart hade det framåt mot midvintern skridit,

snart månskiften tre hade äter förlidit,

och Sol med sin strålvagn ren vände sig om,

då folket ånyo till Sigtuna kom.

Sent börjades tåget vid midnattsstunden

Och Diarne alla, med stickbloss i hand,

högtidligen trädde i heliga lunden,

hvars snöhöljda kronor, vid facklornas brand,

så rödletta stodo, som granskogens toppar,

den tid de slå ut sina purprade knoppar.

Och Måne, den härlige Fridsgudens bild,

steg fram i ett silfvermoln, kärlig och mild.

Frejs bildsstod i gyllene hängvagn nu kördes,

och Syr satt vid sidan, i strålande skrud;

så mantlade brudgummen hemför sin brud.

Till folket försoningens offer nu fördes:

en gullborstig galt, såsom Sehrimner dryg,

vardt framledd, besmyckad med gyllene tyg.

Och alla på offret nu händerna lade;
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en helig rysning i blodet dem gick.

Och alla sen lupo till gillet så glade.

Blott Sigurlam satt der, så dyster i blick;

ty hyfagra Hejdi i gillet var saknad.

Snart glädjen steg opp, som en växande flod:

mång Drott och mång kämpe befäste sitt mod

med heliga löften. Vid löftena vaknad,

sprang Sigurlam opp, ur sitt osedda hörn,

och fattade, djerf som en törstande örn,

i Bragebägarn Hörde nu ingen

hans ed; men hans öga och anlete brann.

På honom dä säg både yngling och man.

Mäng fager Asynja i glänsande ringen,

spratt opp som en Vindalf. På honom hon såg;

men Ungdrotten hviskade så i sin håg:

»Kring land och kring sjö

»som en stormil jag går,

»tills den hyfagra mö

»jag omfamna får,

»eller ock skall jag dö!»

Snart var ock den tredje af blotfester inne,

då AukaThors bild ifrån högsätet togs;

å bockbespänd vagn den kring skidgården drogs.

Kring bockarnes horn låg af silfver en kedja,

båd den och sin hammare Thorguden höll.

På anletet menige allmogen föll.

28 ) Bragebägarn: en dryckesbägare , vid hvars tömmande orubbliga löften

gjordes.
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Och AsiaÖfverdrott högt månde bedja

om seger och lycka. Ur nattdunkel sky

dä hördes af Ljungarens eldvagn ett gny.

Sen offringen varat ännu några dagar,

man reste på fältet en domarering:

der höll man det första Allherjarting,

der kungjordes Asarnes seder och lagar 29).

En skattläggning påbjöds, och penningens namn

vardt kändt; men ur jorden då uppstod en hamn,

som evigt oss lockar, och evigt oss jagar.

Nu Tinget var slut, och allt folket gick bort;

det utbredde Asarnes namn inom kort;

så sprider sig gnyt om en konungaröstning.

Vid jagt eller fiske, vid sådd eller höstning,

blott Asarnes härlighet omtalad vardt;

af tiden och afslåndet växte den snart.

Så bryter ock solen mot isklädda bergen

sin stråle, och vandrarn med blindhet den slår:

ju mer från sitt föremål fjärran han står,

ju mera förskönas den skimrande färgen.

Men Gylfe så tyst uti kungstjället gick:

sin Hejdi blott sällan han skåda fick.

Och hvar gång, som ryktet till honom nu förde

ett ord om de nykomne Asiamän,

då tyckte han luftrymden genljöd igen

af Sierskans sång, som i drömmen han hörde:

20) Se Ynglingasagan om Odens lagsättning.
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»Asarnes ära,

»välde och lära

»försvinna, likt flärden;

»för Medlarens namn,

»som famnar all verlden,

»I menniskohamn!»

Slutanmärkning.

Sturleson säger i Ynglingasagan: »AsaOden gaf gudahofrets föreståndare

»hvar sin bostad. Njord bodde i Noatun; Frej i Upsala; Hejmdall i Himmels-

»berg; Thor i Thrudvang; Balder på Brejdablik, och alla dem gaf han goda

»gårdar.» Noatun tros vara Nontuna i Upland. De tvenne sista ställena kunna

numera icke igenfinnas, och angå förmodligen icke den historiske utan den my-

tiske Thors och Balders boningar, hvilka, enligt dessa namnens betydelse, icke

kunde upptagas af de historiska personerna. Måhända Thorshälla är uppkalladt

efter den historiske Thor; det har äfven hetat Harg, som förmodligen är en änd-

ring utaf Horg, d. v. s. offerställe. Dessutom är sannolikt, att den historiske

Balder (rättare Beldegg, såsom författaren till företalet vid d. y. Edda kallar ho-

nom) aldrig hott i det äldre Sverge, men i det sydliga finnas många ställen upp-

kallade efter honom, såsom Baldersberg, Balderup m. m.

Anledning finnes till den förmodan, att Upsala varit en stad, eller ett stort

offerställe, redan före Asarnes ankomst, och torde hända öfverherrens hufvudsäte.

Detta tyckes desto rimligare, som namnet endast har en appellativ betydelse och

icke är lånadt hvarken af Asarnes mytiska eller historiska personal, fast alla

ortnamn, sedan Asarne anländt, togos derifrån. Förmodligen hafva Asarne på deras

språk öfversatt namnet af detta gamla offerställe, likasom de, efter hand, vant

nordbostammen vid deras offerskick och tungomål. Att Upsala icke hlifvit be-

nämdt af AsaOden, tyckes äfven vara säkert, emedan han införde AsaOffren i

Sigtuna, hvilken stad han uppkallat efter sitt eget, eller sin sons namn Sige»

Och likväl fick Frej redan af denne AsaOden Upsala till boställe; således långt

förrän Yngve Frej flyttade afgudaoffren dit.

Häfdforskare hafva trott, att Himmelsberg, som AsaOden gaf åt den histo-

riske Hejmdall, vore Himleberg i Himle härad af Halland, eller kungsparken

Himmelsberg i Vestergöthland; men detta angår visserligen en annan hist. Hejmdall
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som kanske äfven hetat Rik, och skulle hafva bosatt sig i Halland. Vid Mäla-

ren, emellan Arboga och Thorshälla, ligger ett ställe, som ännu heter Himmels-

bergsudden; och då, enligt Ynglingasagan, AsaHejmdall, likasom de öfriga Asa-

drottarne, v^ar gudahofvets (templets) föreståndare, och alla dessa nedsatte

sig hr ing Mälaren i grannskajiet af Sigtuna; så tyckes sistnämde Himmels-

berg bäst passande såsom boställe för den Hejmdall, som följde med AsaOden,

då han, enligt Ynglingasagans ord, ifrån Fyen drog österut till de länder^ der

Gylfe bodde.

Hvad angår Sigtuna offerhus, finnes ingen beskrifning derpå; ty Sturleson

säger blott, att AsaOden tog sin bostad vid Lögaren (Mälaren), der som nu kal-

las Fornsigtuna, och uppbygde der ett stort afgudahus och offrade efter Asar-

nes sed. Jag har begagnat de underrättelser, som i sagorna förekomma, an-

gående forntidens offerhus och heliga bruk. Men rörande offerhögtiderna får an-

märkas, att den första sannolikt skett för ett lyckligt år i allmänhet; ty den

hölls vid den årstid, då förfädernas nyår inträffade. Vid detta offer, säger Yng-

lingasagan, dracks Odens shål, honungen till seger och riket till nytta. Men om
midvintern skulle man offra iöv jordens gröda; den tredje offerfesten skulle

hållas emot sommaren för lyckliga seg ervinningar.

Dessa offerfester voro således tre, icke blott för att dymedelst egna en åt

hvarje af Asarnes tre öfvergudar, oaktadt fäderne antogo blott tvenne årstider,

nämligen vinter och sommar. Oden, såsom öfvergud och såsom solens bild, an-

sågs råda lika mycket öfver dessa båda årstider; derföre heter det, att vid första

offerfesten dracks hans shål, honungen till seger och riket till fromma. Det an-

dra och tredje offret utgjorde till sina syften blott delar af det första, nämligen:

lyckosam skörd och lycka i krig; de voro således blott serskildt egnade åt Frej

och åt Thor. Såsom sinnebild af åkerbruket gaf man åt Frej en galt, kallad

Gullinborst. Om julen offrades en galt, som benämdes sonargalt, och troligen

skulle denna vara ett försoningsoffer, gjordt för Frej, som bortskänkt sitt svärd,

för att vinna den sköna Gerda. Han kämpade under vintermånaderna vapenlös

mot köldverldens magter. Hans djupa sorg och trånad kunde beteckna växtlig-

hetens hemliga sträfvande, äfven under viutrens köld, och Gerda anses som den

annalkande våren. Måhända är Gerda densamma som Hertha eller Tyskarnes Erde,

och den prestinna, som vid offerfesten åkte vid sidan af Frejs bild
,

skulle förmodli-

gen beteckna denna Gerda. Den tredje offerfesten hölls om sommaren för lyck-

liga segervinningar, och egnades åt Thor. Hans bild beskrifves i Sagorna rikt

prydd, och en silfverkedja låg om hornen på bockarna, som drogo hans häng-

vagn. Såsom dunstkretsens och tordönets beherskare, föreställde han sommaren,

hvilken äfven inbegrep en del af hvad vi nu kalla vår och höst. Under dessa

månader hördes hans strider mot trollen och jättarne. Från denna gudastrid ned-

steg menniskornas tanke till deras egna strider, och de offrade för sina seger-

vinningar. Måhända att Valbergsfesten (hviirom i not 6 vid 22 sången) har sin

upprinnelse från denna tredje offring. Som krigsfångar vanligen gjordes till trä-

lar, och Thor sades ega trälarne på sin lott, tyckes detta segeroffer hafva passat
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honom. Att de fallne bjödos till Valhall, gör det sannolikt, att förnämsta offer-

qvällen fick namn af Valbergsfesten
,
emedan man derpå beredde sig till vikings-

tåg. Men då Oden, såsom öfvergud, var en sinnebild af de stora himlaljusen,

sol och måne (hvarom i not 7 i 14 sången), och han i denna egenskap äfven

beherskade dunstkretsen samt rådde för jordens gröda, — hvarföre han äfven

nämdes Tordönaren, den Förfärlige, samt Julfader och Såningsman, o. m. d. —

,

så är det sannolikt, att alla dessa tre offerfester, i en högre andemening, egna-

des åt honom, såsom en afbild af den osynlige Allfader, åt hvilken inga offrin-

gar gjordes, och med hvilken Oden, såsom Valfader, (de svärdfallnes gud) ofta

förvexlas.



Första Aföeliiiiigens innehåll
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Första Sången: Nordherskarn Gylfe, omgifven af sin menighet, underrät-

tas genom Asynjan Gefion om Asarnes ankomst till Fjon (Fyeh). Hon får ett

plogland till belöning för sin sång. Gylfe besluter att lemna sitt rike till Asarne.

Motstånd af Thjasse. Ett jordskalf inträffar; den förvånade menigheten tror, att

Gefion vållat det, och bifaller Gylfes beslut. Härolder afsändas till Ejon, för att

inbjuda Asarne. Lögaren (Mälaren) namngifves. Eör sin dotter Hejdi yttrar

Gylfe den önskan, att se henne förent med en af Asaätten. Hans aflidna makas

hamn visar sig för honom i drömmen och säger, att Asarnes lära skall främjas

i Norden, till dess i östern Han framgår, som försonar hela verlden.

Andra Sången: Gylfes Härold, anländ till Ejon, bevistar Gefions bröllop

med Skjold. Sång och lekar; alla hänryckas i dansen. Eör Hler, en Eornjothers

ättling, berättar AsaOfverdrott huru Sige, hans son, dräpt trälen Brede; hvar-

före Asarne måste lemna Saxland (Norra Tyskland). Alla Magterne (Naturgu-

darna) hålla Ting vid verldsträdet Yggdrasil. Oden säger, att en af Asadroltarne

utgjutit blod, hvilket måste hämnas; men han råder Magterne till att låta Asar-

nes Diar nere på jorden bära gudanamn, fast i brister och qval vara lika andra

dödlige. Detta bifalles, och Hermod nedskickas med bud härom till Öfverdrot-

ten, hvilken sjelf, under sitt nyvunna namn af AsaOden, åt de öfriga Diarne

utdelar gudaringarna. Lopter får namn af AsaLoke.

Tredje Sången: Asarne färdiga att segla från Ejon. AsaThor begär

Alfhild; men får afslag af hennes far. Skidbladner uppkallas. Segling, mörker

och storm. Loke, fjettrad vid tre klippor, har försökt hindra Asarnes framtåg,

och befallt tre Svartalfer påtaga sig skepnad af Nordens fordna Gudomligheter.

Sedan desse, genom Thjasse, eggat Jättar och Jotar, att hindra Asarnes land-

stigning, förskingra de Asarnes flotta. Oden fördrifver dessa skenhamnar. Åter-

tåg. Alla Drottarne igenfinnas, utom Alf och Gaute. Möns kritberg danas.

Ordstrid med AsiaUller. Haloge besöker sin broder Hler på Hlessö, der Kung
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Gevar är, med sina barn och fostersonen Hother. Haloge söher förgäfves att

uppegga Hler mot Asarne. Kung Gelder, Skate och Atle komma äfven dit, i

samma afsigt. Omsider landstiga Asarne vid Stocksund, der baneret reses.

Fjerde Sången: Jättar och Jotar, anförda af Thjasse, angripa Asahären.

Öfverdrotteu söker ensam uppehålla dem, medan Diar och svenner slå en sköld-

borg omkring Asafanan, samt qvinnor, barn och bohag. Han sårar Thjasse och

drager sig opp till sköldborgen. Allmän strid. Valkyrjorna och Freja rida om-

kring på slagfältet, för att kora Einherjar. AsaOden angripes åter af Thjasse

m. fl.; då Hrosstjof och Ondurdys framkomma. AsaThor anfalles förgäfves af

Starkodd och Dumber; men, narrad af Harbard, öfvermannas han sedan af Hård-

verk, Hymer, Storkvid m. fl., från hvilka han omsider befriar sig. Nytt angrep.

Hymer faller för AsaNjord. Stridssång. Bele angriper AsaFrej och öfvervinnes.

Asarnes styrka aftager: flere Diar och Drottar vika för fienden. AsaThor lemnar

striden, sedan han ovetande sårat sin son, Svade Jotun. Starkodd bryter in i

Asarnes sköldborg: färdig att taga deras fana, angripes han af Sigurlam, hvil-

ken Ondurdys vill göra till sin fånge. Valkyrjorna tvista om denna Drott. Han

såras; men räddas af Freja. Asynjan Syr söker försvara härfanan mot Starkodd,

som bortför en af Diarnes hästar.

Femte Sången: Hermod, fruktande för stridens utgångs ilar till Valhall.

Under vägen möter han Dag, och beder honom öfvcrtala sin moder Natt, att

ända striden. Dag lofvar och uppfyller detta. AsaUllers och Lokes (Lopters)

förräderi. Den sednare går om natten till Jättarne. Äfven AsaThor går att ut-

forska Svades öde. AsaOden håller krigsråd. Tvister med AsaUller. Lopters

förräderi upptäckes; men döljes för Asarne. Gästabud i Valhall, tiermod be-

rättar Asarnes fara. Oden beslutar, att med Magterne tåga till Norden; men
förbjuder dem att bistå Asarne. Morgon

; Jättehären rustar sig till anfall. Asa-

kämparne förskräckas; men Jättarne hejdas af en skogsbrand, uppkommen af

Asaflottan
,
hvilken de bränt. Emellertid göras förhuggningar och trädfästen kring

sköldborgen. Elden släckes, Jättarne tåga opp, under flera hinder och mödor,

Starkodd nedrifver tvenne trädfästen; men de krossa och såra flera Jättar, och

han hotas derföre.

Sjette Sången: Allmän strid. AsaOden anfalles af Starkodd, som få-

fängt försöker att fånga, och sedan med en klippa, att krossa honom. Inbördes

strid uppstår mellan Starkodd och de öfrige Jättar och Jotar. Haloge, anländ

jemte Vifel och Veset, angriper AsaOden förgäfves. Jättar och Jotar söndras.



Kung Gelder, Skate och Atle ankomma. Striden förnyas. Dumber bryter in i

Asarnes sköldborg, då Säming tillfångatages af Ondurdys. Gudarne återvända

till Valhall, sedan Oden tillagt Asarne segren. Dumber faller; Jättar och Jotar

fly. De slagna Asarne högsättas. Järtecken, AsaOden delar hären, och går att

uppsöka Gylfe.

Sjunde Sången: Gylfes och Hejdis väntan efter Asarne. Han talar om
deras visdom, och sin fordna resa till Asgård. Stridsbuller. Omsider ankom-

kommer AsaOden med Diar och Asynjor till Gylfe. Förbund göres. Hejdi, rörd

af AsaUllers fägring och raskhet, blir icke bemärkt af honom. Kämpalekar.

AsaOden går att möta sin här, då Sigtuna anlägges. Sigurlam läkes af Freja,

som bestraffar hans köld, och skickar Lofn ned, hvilken visar honom Hejdi un-

der badningen, då han upptändes af kärlek. Första offringen. Sigurlam igen-

känner Hejdi. Andra offringen. Sigurlam gör ett hemligt löfte vid Bragebägarn.

Tredje offringen och första Allherj artinget. Gylfe erinrar sig spådomen om För-

sonarens ankomst.



Andra Afdelningen.

Norge.
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ÅTTONDE SÅNGEN.

På Hlidskjalf satt Oden, De strålande spetsar

på gullhjelmen glödde, och högt från dem gick

ett strålskimmer, rundt omkring stjernornas kretsar;

fast Guden mot jordringen sönkte sin blick.

Mot Söder han såg, der, likt svällande floden,

ett folkslag stod opp; såg åt Öster också,

der folkslag försvunno, som regnbäckar små.

Han såg emot Norden: fann ÅsiaOden,

med Diar och söner, vid Lögaren gå,

der offer och tegar de sorglöse skötte.

Från Hlidskjalf for Oden till Gudarnes sal

Och när han nu Hermod den snare der mötte,

han ordade: "Son, till mitt vänliga tal

"du märke! Din ättling i fjällstängda Norden

"går, under mitt namn, som en Halfgud på jorden;

"men sjelf han sig glömt, och hans bana fördröjs.

"Se, anden med jordstoftbetungade vingar,

"blir matt, om han rastlöst kring rymderna svingar,

"och matt, om han icke från jordringen höjs.

"Nyss gaf jag din ättling den höga förmåga,

'att fri, och från kroppsliga fängelset skild,

"hans ande kring jordringen hemligt kan tåga,

"och gifva sitt väsen en obekant bild *).

l) I Yngliogasagan heter det om Odens idrotter: ”att han förvandlade ofta

’’sin hamn. Emellertid låg hana kropp i en sömn eller likasom död; men han

’'sjelf tog skepnad af något djur, och for således på en kort stund hort till fjer-

’’ran länder, i sina egna eller andras ärender.” Troligen är detta i vårt land

den älsta berättelse om söranvandring, somnambulism, vare sig verklig eller

Ling. L 15
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''Men se, blott på maka och söner och bröder

"han tänker; och hemligt hans innersta blöder

"för desse, just då han bort kämpa för oss.

"Flyg, väck dä den starke! Till Noreg det höga

"bjud honom nu vända sin kraft och sitt öga.

"Der stråle vårt ljus, liksom vårsolens bloss!"

Befallde, och ned till den fjällstängda Norden

flög Hermod den snare. Sin ättling han såg,

hvars kropp uti siaredvala nu låg,

fast anden for vida kring heliga jorden.

Ej olikt de hemkära dufvorna, flög

nu denna till älskade Asgård* den smög

sig ned på dess drottborg, så tyst och begärligt.

Den hörde hans maka, som talade kärligt

om honom, med bröderna Vile och Ve:

"Skall aldrig min älskade åter jag se?

"J önsken hans land, och J älsken hans maka;

"J hoppens att njuta hans förstfödslorätt,

"förråden er pligt och förnedren vår ätt ^).

"J tron dä, att aldrig han kommer tillbaka?

"Jag sju år har lefvat, i längtan och sorg,

"sen fjärran han drog ifrån Asahems borg,

"och lika är ännu min oro och saknad!"

diktad. I österlänska sägner förekomma ofta dylika uppträden, och sjelfva Fin-

narnes och Lapparnes Noiter likna oftast inspirerade varelser. Hamnlöpare,

eller sädana, som förvandla sin skapnad (se Sorles saga 8:de kap.) höra annars

till den mängd öfvertro, hvarmed senare sagoskrifvare kryddade sina magra

berättelser.

2) Om den kärlek AsaOdens bröder hyste till hans i Asgård efterlcmnade

maka, hvarom Ynglingasagan yttrar sig, se vidare 20;dc sängen samt dertill

hörande slutanmärkning.



2^7

Det hörde nu AsiaOden, och vaknad,

för honom den synen helt lefvande blef.

Från Nordlandet trånadens Alf honom dref

till Asgård. Strax Hermoder stod för hans öga

i Sömingers skepnad, förtäljande allt

om Noreg det stolta, som Oden befallt;

och skepnaden åter försvann i det höga.

Då suckade AsiaOden: ’'0, finns

”min Säming i Noreg, han hastigt skall räddas,

”om än i ett fjällras min graf skulle bäddas.

’'Och lyckas mitt syfte, mitt hopp äfven vinns

”att famna min maka, den älskade åter.”

Nu AsiaYidar han framkalla låter;

och yttrar sig: ''Son! Du skall föra ett värf

"med vishet; men visheten äfven är djerf,

”Till älskade Asgård du hemligen drage!

"Din väg öfver Quenernas gränser du tage;

”ty kortast den är, men är farlig också.

"Fort, rusta dig! Flyg, liksom vindarna gå,

"så fort och så tyst! Låt fränder och vänner

”ej känna dig, förrn deras öden du känner.

”När Sol trenne vintrar från fjällen har flytt,

"besöker jag älskade Asgård på nytt.

”Bär belsningar dit och bär tidning tillbaka,

”frän vänner och bröder, dock hälst från min maka!”

Och AsiaVidar drog hemligen bort;

men fadren beslutit till Noreg att tåga.

Den åldrige Gylfo han först ville fråga

om sättet och vägen Och se, inom kort.
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med morgonens vaksamma stjerna, han drager

till stormiga Vartan, till Nordherrskans tjäll.

ITär vandrade Sigurlam, morgon och qvall;

men icke som fordom, så liflig och fager.

Han var blott en hjeltes förbleknade hamn,

som stiger ur brinnande ätthögens famn,

då allt ar i natt, och blott han är i låga.

Så gick han: än lärdo han Hejdis namn

åt vinden; an lyddes han, stödd mot sin bäga,

på böljornas sus. Se, då vändes med ett

hans tanke på Vängarn, det heliga stället,

der Hejdi, sin Hejdi han först hade sett.

Och nu — på en gräsbänk, vid konungatjället

han ser henne, efter en väntan så lång!

Som silfverblekt norrsken ur qvälldimmor flämtar,

han blickar försagd. Nu anden han hämtar,

och nalkades Hejdi, med osäker gång,

i ynglingabrusning, han qvad denna säng:

"Straffad blef Frej, när pä Hlidskjalf han gick;

”likväl den skinande Gerda han fick.

"Skirner den trogne, af henne, med ringar,

"svärd och besvärjningar, jaordet tvingar.

"Straffad är jag, som dig säg. O, jag har

”icke en vän, såsom Skirner han var!

"Har icke gyllene ringar att gifva,

"endast ett hjerta, som troget skall blifva.

"Är icke heller i trollqväden lärd;

"likväl, som Fridsguden, har jag ett svärd,



''Dig jag det offrar; du mä det ej vägra:

"likasom Frejs, af sig sjelft skall det segra;

"Blott du ger löfte, som Gerda gaf Frej,

"Dygn blifve år! Det förskräcker mig ej.

"Nionde våren förunna mig gamman,

"ljuf skall då blifva den tärande flamman!

"Se, jag har svurit, vid trohetens Gud:

"Land skall jag vinna, och du bli min brud.

"Vill, som min Gerda, du hopp mig ej gifva,

"grafhög då måste min Lognfara blifva »)."

Förgäfves han bad. Liksom aftonens stjerna

ser ned på den suckande säfven, likså

3) Ämnet till detta lyriska stycke är taget ur Skirners resa i d. ä. Edda.

I d. y. heter det, att Erej var den trognaste bland män. I lunden Barreg eller

Lognfara (den lugna färdens lund) skulle Erej möta sin Gerda. Hans straff för

sin förmätenhet att sätta sig i Odens högsäte, Hlidskjalf, kan både fysiskt och

moraliskt förklaras: växtligheten förderfvas genom för hastig värme under den

tid naturen bör hvila, och landtbrukarn förlorar vid öfverspända påhitt. Höga

sången i d. ä. Edda säger:

”Hvar man bör vara måttligt vis.

”Aldrig för vis han varel

”Blott för dem är lifvet fagrast,

”som veta mycket och väl.”

Hlidskjalf låg utmed den rot af Yggdrasil (lifsträdet) som sträckte sig till himlen^

och vid hvilken Urds (urtidens) brunn var belägen. Oden satt icke der bestän-

digt. Tankekraften uthärdar icke ändlösa ansträngningar. Här såg han Nornor-

nas beslut och det töcken , hvari den Förborgade (Allfader) dolde sig. Detta hög-

säte är, i moralisk betydning, en sinnebild af den sanna visdomen och konst-

förmågan. Endast här kunna de se och förstå allifvet. Ingen annan gud får

sitta på detta högsäte och det står, tills Valhall och Oden sjelf fallit i den sista

striden. Den kroppsliga förmågan dukar under för tiden; men andarnes fortgår.

Grekerna satte Zeus’ tron på det jordiska berget Ida, och Inderna ställa Brah-

mas tron på berget Mandur. Odens timliga hemvist, att jag så må yttra mig,

är Valhall, hvars beskrifning är jordisk, då Hlidskjalf deremot nämnes mystiskt

likasom gudens handlingar derpå.
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på Sigurlam blickar den hyfagra tärna;

ty hjertat för herrsklystne Uller månd slä

Men AsiaÖfverdrott oförtänkt trädde

till Sigurlam fram, der vid Hejdi han stod.

Det skarpsynta vittnet ej Ungdrotten glädde:

han bortgick, med anletet färgadt i blod,

der kärlek och harm syntes nära hvarannan.

Men inne hos Gylfe
,

vid mjödfyllda kannan

,

satt AsiaOden. Två ekar likså

tillhopa i fullmånes silfverglans stå.

Om Noreg är samtalet. Gylfe då säger:

”Det fjällandet höga mång härlighet äger;

”dess skatter ej tömmas. I haf och i berg

”bevakas de både af Vätte och Dverg.

”Dess snöfjällar famnas af leende stränder;

”mång guldlystna köpmän, från fjärmaste iänder,

”försöka att suga dess innersta merg.

"Men icke de nå den. För djup är dess gömma;

”ej tusende, tusende slägten den tömma:

”dess lock är af flottande ismassor lagdt,

”i bottnen gå sprutande hvalar på vakt.”

Och mycket om Noreg den gamle hörs glamma,

då ropar vid dörren en vårdman förskräckt:

”Här kommer en Jätte, af varghud betäckt;

"hitin vill han tränga.” Och se, i det samma

der inkom en man. Öfver hela hans kropp,

från hjessa till häl, en vargkäpa hängde.

Han fram mellan nyfikna Hirdmänner trängde,

och ifrigt mot namnstore gästen han lopp.



Från högsätet AsiaOden steg opp.

Men främlingen blottat sig: hastigt i famnen

sjönk Säminger djerfve, hans älskade son;

så stormvräkta seglaren smyger i hamnen.

”Du blef dä från Jättarnes grymhet och hån

''befriad? Hvi lät jag af oro mig qvälja!

'7 Sigtun du må dina öden förtälja.

”Men helsa nu Gylfe, som hyllat vår ätt.”

Än ned och än oppåt de mjödströmmar forsa

i djuphvälfda kannan; hon tömdes ej lätt.

Sen skildes de gamle, på redeligt sätt,

I Sigtuna frågor och gåtor sig korsa

kring Säminger: ”huru och hvar och af hvera

''han frälstes?” Men ingen besvarade dem.

Nu kom ock från Hethes bördiga dalar

den ljuslette Beldegg, Han lemnat sitt hem,

sen Alfrun, hans hälft, trädt i Eljudners salar.

Om bragdstore Skjold och om Gefion han talar;

men intet om Alf eller Gaute han sport.

När horndrycken gästerna talfria gjort,

bad Asia-Öfverdrott Säming berätta

de öden han mött, och han talade detta:

''Min saga är enkel. I striden, du vet,

'en qvinnohamn gick, hvilken Öndurdys het.

”När Thjasso mig sårat, hon kom, och då lade

"fem Gygjor mig opp öfver korsade spjut;

"till närmaste bergshåla hunnit vi hade,

"då efter sin dagsfärd de hvilade ut.

”Af Öndurdys der jag förbands; men hon sade
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”till mig ej ett ord. Ren jag slumrade lugnt,

”då berghälans innersta bäfva jag tyckte,

”och Starkodder Jätte, långsamt ock tungt

”mot öndurdys gick. Han frän henne mig ryckte’

'I striden, du vågade neka min rätt

'till Asiafängen; ty vill på hans ätt

’jag straffa ditt trötts. Mig kan intet försona

'med Jotar och Jättar; men dig vill jag skona

'som qvinna. Din fånge mig likväl tillhör.

”Min hämd drabbe honom!’ Han slöt; men af rösten

”hvar bergsskrefva genljöd, som sent under hösten

"en storm mellan holmar sin segervagn kör.

"Sitt slagsvärd^mot mig redan Starkodder svängde,

"men Öndurdys’ lyfte sin stålsköld framför;

"och Gygjorna in i en klyfta mig trängde.

”Då fraggade Starkodd som brusande haf;

"mång dödshugg han alla fem Gygjorna gaf.

"Mot Öndurdys sjelf han nu rigtade svärden;

"men hon stod sä lugn som en gästvän för värden.

"Fast matt, jag dock upptog ett spjut, att som feg

”jag ej mätte dö. In i hålan dä steg

”en trollhamn, som ropade: 'Fosterson! Tiden

'förspilles, och här skall din fånge ej dö.

'Tre år du hos Ogn, din trolofvade mö,

'ej varit; och nu, utan byte från striden,

'till henne du går? Denna ynglingens börd

'är hög; jag det ser. Må din gåfva han blifva

'till Ogn, och hon honom åt Gudarne gifva! —
'Ja, Hartgrepa! Du skall af Starkodd bli hörd.’

"Så Jätten. Af Öndurdys bön han ej rördes.

"Då rasade hon, och i yrsel hon föll
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”på mark, fast rnin arm hoQ än krampaktigt höll

”i handen. Men fjärran af Starkodd jag fördes,

''på AsaThors Gullfaxe.
— *’

Ilfärdigt opp

sig AsaThor reste, förnimmandes detta;

»Min Gullfaxe, snabb, som en hind i sitt lopp,

»hvar är han? Ej Bergresar sig skola sätta

»i AsaThors gullsadel.» Diarnes far

gaf tecken till tystnad åt en och hvar,

och tecken till Säming att mera berätta.

Då talade Säming : »Vi hunno ett land,

»soin kallades Alfhera ^). Och Ogn der bodde,

»den sköna, af hvilken min offring berodde.

»Och dödsblek hon räckte sin darrande hand

»åt Starkodd, som talade häftigt till henne:

Tre vintrar ha flytl, sen jag trofaste dig;

'din kind är så blek! Räds du ännu för mig?

'Upp! Svep dig i skinn, och sätt guldlad på änne;

'ty^strax dig till Jotunhem föra jag vill.

'Der äger jag skatter och hofgårdar många;

'höghornade hjordar i ängarna gånga.

'Det arf efter ättmän nu fallit mig till.

'Du här ej är säker för dristige Asar.

'Dem hatar jag. Jättar och Jotar dock mer

jag hatar. Vid tanken allenast jag rasar!

'En Asiafånge du här för dig ser;

4 ) Alfhem, var Bohusläns forna namn, se 2 not. 12 sång. Angående Ogn,

se vidare i nästföljande sånger. Den sed, att efter solnedgången aldrig någon

förbrytare eller fånge blef dödad af de gamle Nordborna, var född af det rena

sinne, de hade fÖr öppen handling, emedan endast mördare gjuta blod i mörk-

ret; kanske var den tillika grundad på det religiösa begrepp, att hvarje offer

borde egnas at ljusets magter och icke åt mörkrets.
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'hans blod skall du strax dina Hemgudar gifva

'till spis, att vår resa må lyckosam blifva!

'Jag sjelf åt en Öfvermagt offer ej ger,

'det vet du. I mjöd och i sömn vill jag njuta

'mitt lif, tills jag dig kan i armarna sluta.'

Då svarade Ogn: 'Redan natten är på;

'vid dagsljuset Gudarne offras han må.’

»Af Starkodder blef jag som dödsoffer bunden;

»sen förde mig Ogn till den heliga lunden.

»Tre mör henne följde; hon talte till dem,

»det let som vårt språk uti fädernas hem:

'En treårig qviga till altart man lede,

'vid midnatt! För hemlandet offra jag vill.

'Jag sjelf icke mera mig sjelf hör till!

'ty alla nu flytt undan Starkodders vrede.’

»Jag tyckte hon nämnde sen Alfhild och Alf —

»

Skrek AsaThor åter, så gästsalen skalf:

»Hvad ord har du sagt? Lefver Alfhild den unga?». ..

Han teg; ty han såg i den gästfyllda sal,

omkring sig de öfriges hånblickar ljunga.

Då fortsatte Säming den djerfve sitt tal:

»Om Alfhild och Alf jag ej mera försporde.

»Vid midnatt kom Ogn. Af en qviga hon gjorde

»ett offer, och nedgrof dess hud och dess ben,

»och sjelf mina bojor hon lossade sen.

»Hon gaf mig ett fingerguld; än jag det äger '):

»ett fredstecken var det; och så hon nu säger

5) Liten gullring. Som bevis att helsningen fördes från den man uppgaf,

lemnades budhafvaren ett tecken, ring, signet, o. a. d., som budets mottagare kände.
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c(åt en sin förtrogna: 'Till Haloges mör,

'du oflret
,
på okända stigar, nu för

Gå sen till ung Hergrim, och säg hvar jag finnes;

'hans Ogn uti Jotunhem än honom minnes/

Ett buller steg opp i den gästfyllda sal;

så vindar sig kasta i fjällsluten dal.

»Hell Ogn och hell dig, som af henne blef frälsad!»

»Så ropade flera; då ropade en:

»Må snart hon som Hergrimers maka bli hälsad!»

Den tredje och fjerde sig yttrade sen:

»Må AsiaGudar den ädla belöna,

»om icke af oss hon en gärd finge röna!»

Så roptes. Och gullhornet blef icke spardt;

men Säminger djerfve han fortsatte snart

sin saga: Vi tordes ej vinken försumma:

»I Jotunadrägt öfver fjällen vi gå,

»der varg höres tjuta och björn höres brumma.

»Vid nordstjernans ledning, vi slutligen nå

»till Haloges rike; det Holgaland kallas.

»Hans magt såsom Herrskare öfvergår allas;

»Hans döttrar i skönhet det göra också.

»Min lederska hemligt, en afton, mig förde

»till dem. Deras språk af min moder jag hörde,

»som barn; men försigtigt jag dolde det än.

»Skön Eysa, af Haloges döttrar den äldsta,

»såg smycket: Trån Ogn är han sänd. Hennes vän

ar jag; men här kunna ej Asar bli frälsta.

'Vår fader mot dem var ej någonsin mild;

Vår mor i sitt hat som ulfvinnan är vild.



'Han sårad har kommit från striden mot Asar;

'hon der miste trottsige Hymer, sin far.

’0m främlingen upptäcks, då är värt försvar

'ej mer än en ungrens, när fjällbjörnen rasar.'

»Så Eysa. Den yngsta — ung Naumu hon het

»steg fram, och små tårar i ögonen lyste,

»fast munnen och kinden, den himmelska, myste.

»Hon hviskade: 'Systrar! Ett råd jag dock vet.

'Snart midsommars heliga årsfest är inne;

'då kommer väl åter den gästfrie Hler.

'I hela vår ätt han den visaste är.

'Han leder vår far, och han lugnar hans sinne.

'Dig älskar ju Vifel? Och dig, som jag tror,

'har Vesete kär? Allt af er då beror:

'ej bli edra ord hos de härmän förspillda.

’De lätt kunna dölja den fångne ibland

'vår faders trälar.' »Så talte den milda.

»Jag glömde mig: tryckte i hast hennes hand.

»Den handtrycken satte mitt hjerta i brand!

»Mig Vifel och Veset bland trälarna förde.

»Omsider kom Hler, han de bedjande hörde;'

»och snart fick jag sitta vid svennernas bord.

»Men Haloge talade icke ett ord

»till mig. Och när två gånger vårats det hade,

»hans maka — hon nämndes vredsinta Glöd —
»förgäfves tre gånger ren stämplat min död;

»ty Naumu den milda hvart anslag mig sade.

»Mitt segrande svärd jag för Haloge lade,

»och fredsinnad handen åt mördarne bjöd
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»Tre år voro spillda. En morgon omsider,

»då, djupt i en nötskog, jag inslumrad låg,

»och drömde om fordna och stundande tider,

»då väckte en röst mig. Förvånad jag såg

»den oglada Öndurdys. Öfver mig lutad,

»hon hviskade: 'Hårdverk och Thursarne snart

Törbränna din Herrskares borg.' Redan slutad

»var tidningen. Talerskan bortdrog med fart.

»Jag väpnade svenner och trälar, som ställdes

»i bakhåll. Förfärligt det anfallet vardt,

»och Hårdverk han flydde och Thursarne fälldes.

»Befalldes jag nu att för Konungen gä:

'Tre ting som belöning du fordra må!’

»Jag svarade ödmjukt: Du vred icke blifve;

»mig frihet och brud och ett kungsland du gifve!

»Han sade: 'Nämn huru? nämn hvilken och hvad?’

»Om skyddstecken, hem till min fader, jag bad;

»om brud af hans ätt, och om land af hans rike.

»Han svarade: 'Vare du härefter fri!

'Det land, som du väljer, ditt rike må bli!

’Men bruden? ... Nå väl! Du kan vara min like;

'och välja du må utaf Haloges ätt!'

»Till Naumu den milda jag flög såsom vinden.

»Hon log, och då kysste jag rosende kinden!

»Röd vardt nu den moder som flammande ugn;

»Men stammande Haloge svarade lugn:

'Som kung och som far, bör jag främlingen gälda.

'Men Naumu är fri; göre sjelf hon sitt val!'

»Hon räckte mig handen. Ur konungens sal

»for Glöd, och då blefvo förbannelser fällda,
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»af henne, mot vår och mot Haloges ätt.

»Men Naumu var min och jag glömde dem lätt.

»Satt Haloge tyst; men han utbrast omsider:

’Ren Jättarnes stam emot mig äfven strider.

'Vår ofrid hegyntes i drabbningens stund.

'Med Asar nu lyster mig göra förbund.

'Gå! helsa din fader: jag önskade öka

Vår frändskap med frid, om han mig vill besöka.

'Säg: Haloges ord är som fjällets grund'

»Han slöt. Och jag gick från min gråtögda stjerna,

»som hviskade: 'Akta dig! Hemliga bud

'min moder till Thjasse har sändt. Hvad de ärna,

'det kan du väl gissa O, glöm ej din brud;

'men låt icke moderns försåt blifva hämnadt!’

»Vi skildes med sorg, och i vargahud

»jag följde den ledsven, mig Haloge lemnat.»

Det Säming. Hans namn nu det häradet fick,

der fadern han mött Men AsaThor gick

så tungt, liksom foten alltjemt velat stadna.

De knöliga armar han flätat ihop;

djupt sänkte han ned sin belockade panna,

och ögat sig gömde i rynkad grop.

Han afsides Säminger tog, och han sade:

»Har ryktet ej talat om högsinte Svade?

»Berätta, berätta! Hans död är bekant.

»Säg, känner du mördaren? Ja, det är sannt,

»allt, allt!»

?) Säminghuudra, ett härad i Upland.
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Men af gtistbullret Säminger stördes,

han svarade liknöjd; »Ej dödstidning hördes

»om Svade. Vid Dovres molnhjelmade fjäll

»han bott; men vi glömma hans saga i q väll!»

»Nej! — ropade AsaThor. Törnet jag skördat

»af brånadens utsäde! Säg, att du vet,

»att son jag har aflat, och Svade han het;

»han ville mig rädda; men jag honom mördat!»

Strax hviskade dristige AsiaTyr

till Uller: »Ett högfrejdadt äfventyr

»du får med din styffader. Tydligt ju hördes

»att Svade, din halfbror, för AsaThor föll.

»Du svor ju att hämnas den fallne?» Här stördes

dock tvisten af AsiaOden, som höll

sin härstaf i hand, och lät Diarne alla

med öfrige Drottar til! rådplägning kalla.

Till dem han då talte som Hermoder sagt:

»Att sprida vår lära, att stadga vår makt

»oss egnar. Men här vi ju sorglöse vårda

»blott tegar och altaren? Nordfjällen hårda

»mig lyster att trampa. Det ligger ett land

»i Norden, och hvalar besöka dess strand.

»Och vidtfarne seglare, snåla och många,

»från blåmänners land, ila dit, för att fånga ®)

»dess kostbara skatter. Ja, äfven ibland

»sitt bockspann den väldige AukaThor drifver

»i bete, på snöfjällens mossklädda krets,

»der Nordstjernan hvilar så trygg på dess spets.

8) Blåmänners land. Man har trott, att med Blåmän mentes Negrer; men
detta ord utsträcktes äfven till andra folkslag. Se vidare not. 4 i 9:de sången.
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«Det land heter Noreg. Jag dit mig begifver

»Der Valhalls ljus, liksom vårsolens bloss,

»snart stråle, och Jättarne vike för oss!

»Du Säniing vår såkre ledsagare blifver;

»Må AsiaBrage samt Tyr och Thor,

»och Yngve den unge, med trofasta svenner,

»mig följa! Du Beldegg, bland ättmän och vänner

»bör döfva din sorg, efter Forsetes mor.

»1 andre må landet och offren bevaka,

»tills fader och Öfverdrott kommer tillbaka.»

»Och Diarne hörde med tystnad derpå;

men AsiaUlIer sig yttrade så:

»Ha än vi för litet af hålskogar stela?

»Med ulfvar och björnar vi arfvet här dela.

»Vår utvandringsmöda blef ringa belönt:

»för Tanais land, som ett Gudhem så skönt,

»vi Nordfjällen fingo. Vår skörd lär bli egen

;

»ty is är vår äng, och en snödrifva tegen.

»Och du vill föröka vårt bördiga fält

»med ännu ett fjälland, och stadga ditt minne,

»då gudaförvandlingens tidpunkt är inne?»

Log AsiaLoke, så hånligt och gällt.

Men Säming den djerfve, som redan sig ställt

vid AsiaUller, de strafforden sade:

»Jag erfor den kärlek till Asar du hade,

»då Lopter och du, vid vår första strid,

»den bålstore Dumber i sköldborgen förde.»

Förifrad, skrek AsiaHejmdall dervid

:

»Jag sjelf utaf Lopter hans stämplingar hörde.
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»om natten » En straffblick från fadren nu flög

mot talarn, och tyst han i hvimlet sig smög.

Dock hviskades hemligt. Nu AsaTyr höjde

sin röst: »För vår kämpahär nitiskt de röjde

»dess vådliga ställning. Ja, ädelt och stort

»är allt, hvad för Asar de talat och gjort,»

Ett hånlöje uppsteg, och Lopter det mötte

med hånord. Men AsiaUller nu sprang

från gullbänk, att högt det i rustningen klang,

och spjutet han tvärs genom golftiljan stötte:

»Den förste, som talar, jag naglar vid vägg,

»ehvem han ock vore.» Nu log i sitt skägg

hans styffader AsaThor, skakande spjutet,

i styfsonens hand, att det nästan blef brutet.

Han utbrast: »Jag talar; ty här är jag äldst.

»Jag dig och din moder från undergång frälst.

»Min maka hon blef, och mitt ättnamn dig hägnar.

»Fast hon nu är höglagd, dig hylla jag vill.

»Men ödmjukhet hörer den ringare till;

»ty mins hvad en Drott mot en Öfverdrott egnar.»

Så AsaThor. Ännu den Öfverdrott teg;

men ned han till Uller från högsätet steg,

och talte: »Du alltid din illska plär tömma

»mot Öfverdrotten. Ej bör han förglömma

»att löna din tro, och du skall, denna gång,

»få njuta hans lycka; fast icke rätt lång

»din lyckotid blir. Du, soni Öfverdrott, tage

»mitt välde! Sig ingen deröfver beklage!

Ling /. 1 (>



242

»I andre, som hören milt tagna beslut,

»nu fören den Valdes befallningar ut!»>

Ett sorl ibland Diarne gick; men de lydde.

Så lägger sig åter det brusande haf.

Den listige AsiaLoke då gaf

åt Uller en blick, hvilken seger betydde-

Och Uller såg listigt på AsiaFrej.

Han tänkte på Syr; men han röjde det ej.

Snart AsiaOden och sönerna draga

till Mora och Kåre, der ännu mång dverg

satt, slumrande djupt i de malmdigra berg ®)-

Nu Siljans hägringar urbilden taga

af ynglingens drömmar: båd härar och land,

och trollslott der simma på gullmolnens rand.

Här Styggfors i bråddjupet fraggande rusar,

och skogsråt i berggrottan vandraren tjusar.

Likt vårdagens flyttfogel Fämunders gång

här ilar mot Norden. En hålskog så trång

der vaktar den dal, hvarest Glomelfvcn halkar

på stenbäddar fram. Ifrän Sevebergs spets,

på afstånd, man ser hur i skyverldens krets

den molnöfverskådande Dovre sig svalkar.

Som Hrugner han står än i stenpansar klädd,

som AukaThor slår han än oöfvervinlig;

och vandraren ser honom stum, eller rädd^*).

9) Fordna namnet på Danemora och Fahluu. Sjön Siljan har, liksom Vet-
tern, flera vattenspeglingar och allmogen tror ännu, att ett Rå, eller rådande
väsen, bor i en grotta vid Styggfors.

10) Vattnet från sjön Fämund rinner åt norr.

11) Fastän i Norden finnas högre fjällar än Dovre, framter denne likväl de

mest afvexlande och högtidliga taflor för åskådaren.
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Men hör! der en stamma, ej manlig ej qvinlig,

från fjällskrefvan ljöd, under Asarnes fjat.

Som bergtagnes hemliga klagan den let:

»Högst bland stjernors hvimmel,

»högt i Gudars boning,

»dit opp Thor dem lyfte,

»Thjasses ögon båda

»tala om försoning,

»och att frid skall råda

»uti Gudars himmel

»Men på jorden låga

Thjasses blickar spritta

»som en norrskens strimma.

»Hämd är deras syfte;

»efter blod de fråga,

»liksom ufvar titta

»fram i nattens dimma!»

När vandrarne hört denna sången, de logo:

»Ha, bergatroll främlingar ofta bedrogo.»

När vandrarne hvila vid middagsstund,

då hörs samma röst, ifrån närmaste lund.

Än längre de framåt på fjällkanten gingo,

och nederst i dalen, vid fjällväggens fot,

inunder de block, hvilka titta med hot

12) Då Jätten Thjasse, den mytiske, blef dräpt af gudarne, fordrade hans

dotter, gudinnan Skade, derföre böter, hvarpå AukaThor satte hans ögon på him-

melen som tvenne stjernor, hvilka man trott tillhöra konstell. Castor och Pollux.

Slutmeningen i lyriska stycket är en varning mot den historiske Thjasse, hvilken

i förra afdelningen framträdt som Asarnes farligaste motståndare.
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ur klyftorna fram, snart Drottarne fingo

i sigte en skara af Dvergar. Man log

ät pysslingahopen, som äflande följde

den ström, hvilken nedersta fjällfoten sköljde.

Men AsaThor såleds till orda nu tog:

»Jag vandrat i fjäll-land, om natten, om dagen,

»och blir af dess synvillor sällan bedragen.

»De pysslingar der äro större är vi.

»Ja, hatfulle Thjasse det tycktes mig vara,

»och Hårdverk den hätske, med Thursarnes skara.

»Vår kraft af de pysslingar frestad lär bli»

Men knappt dessa orden han uttalat hade,

då synen försvann nedom fjällskogens topp.

»Ett irrsken det var ju?» Så Beldegg nu sade.

»Och bergsrå, att skräma oss, kallat det opp.»

Ren Asarne ilade, lugne och glade,

till vidsträckta Holgaland, hvilket de nå,

förrn solen två gånger ur öster hann gå.

1 dörren till Haloges gästsal nu trädde

de vandrande Asar, i gullbrynjor klädde.

Fram AsiaOden i gästsalen steg;

på långbänk hvar Hirdman satt stirrögd och teg.

Till helsning sig Vifel och Vesete ställde;

de härmänner ypperst hos Haloge gällde.

De voro två tallar, som växa hvar stund

allt högre, från fjällhedens torftiga grund.

Nu reste sig alla i konungasalen;

det ljöd, som när ismassor störta i dalen.

Dock satt, som en höstdimma högvext och stum,

än Haloge sjelf, på sitt upphöjda rum.



blott sänkande grånade hufvudet sakta.

Han strängt månd de nykomna gäster betrakta.

Ej AsiaOden bröt tystnaden af.

En vink blott åt AsiaBrage han gaf;

och denne, som härold, till högsätet trädde,

och så inför Konung och Drottning han qvädde

»Frid med de väldige två,

»der de sitta på konungastol,

»som Måne och Sol

»uti luftborgen blå!

»Frid all deras ätt, deras rike!

»Den helsning Er AsiaOden bär,

»som vän, och som frände och like;

»ty han genom Gudar och er det nu är.

»Och derför vid dem, och till er,

»sin fridsed han ger.»

Af stammande Haloge Säminger fick

ett tecken, och bort frän sin Naumu han gick,

till högsätet, tolkande sången. Då fäster

sig Haloges blick på de Asiagäster.

Han vinkar, och AsiaOden sitt rum

i högsätet tager. Men eldröd och stum

far vredsinta Glöd; utur högaloftssalen,

och snyftar, allena som uf uti dalen:

»Hvad, hatfulle Thjasse! Du krossade ej

»de djerfve på vägen, fast lofvat du hade

»att följa hvart ord, som min spejare sade?

»Nu segra de trottsige. Segra de? — Nej!

»Fast Thjasse ej mäktar de ulfvar att fånga.
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»för gull jag dock köper blodshörnnare mänga.

»Ja, Hymer! Din dotter skall hämnas din död.»

Så talte inom sig den vredsinta Glöd.

Hon kunde ej blidkas. Hvad tinar en klippa?

Hon kunde ej blidkas. Hon var som en klippa,

dit Sol aldrig fört någon lefvandes fjät.

Ett gille hon döttrarne anrätta lät,

att sjelf undan hatade gästerna slippa.

Skön Eysa och Eymer ur jungfrubur gå;

det gladde de lifliga systrarna tvä.

Hvar Aser af Konungadöttrarnas fägring

betogs. Men i solen förbleknar en hägring;

så Eysa och Eymer, då Naumu man såg

än smeka sin fader förtroligt och sakta,

än Säming med lågande blickar betrakta.

Snart Måne steg opp utur Nordhafvets våg;

på gullstickadt läger ren Säininger låg.

Han mindes sin mö — ingen sömn, ingen hvila

!

Likt strömdragets böljor, mänd tankarne ila;

men ständigt sin älskade Naumu han såg.

När Delling sig åter i gullmantel klädde,

i gästsalen alla så vänsälle trädde.

Likväl syntes Säming bekymrad der gå;

och häftigt hans hjerta nu började klappa,

när Haloge uppsteg på högsätets trappa,

och äskade ljud. Men han stammade så:

»Strax guldlad må smidas, strax kran.sar må viras

»ät Naumu. Sju dagar skall fästölet stå.

»Tre månhvarf dorefter skall bröllopet firas.
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wbetecknar att döden tar spiran från Jifvet.

»Gån, härolder! Gästbjuden vänner och slägt.»

När fästölet knappast tre dar hade räckt,

förtroligen Nordbor och Asar der gingo.

Mång lönnblickar Vifel och Vesete fingo

af Eysa och Eymer, hvars rosenmund

sågs le eller hviska, hvarenda stund.

När fästölet varat fem dagar, då hände,

att in kom en man: han som Jote var klädd.

För högtburna klubban mång tärna blef rädd;

ej värd eller gäster den främlingen kände.

Med härskölden upplyft och manliga steg

han framgick mot AsaThor. Ännu han teg,

fast alla mot honom sig forskande vände.

Men AsaThor redan till faderligt bröst

sin Svade, med seniga armarna, tryckte:

»En Gud har då räddat ditt lif och mitt rykte!»

Då talade sonen med innerlig röst:

»Mitt sår är nu läkt, och förglömdt allaredan.

»Om Sämingers bröllopp jag tidningar fått;

»i hopp att dig se, jag till Holgaland gått.»"

Mot AsiaOden han vände sig sedan:

ett handslag han fick, och förstummad han stod;

ty eld honom gick genom merg och blod.

Ren härolder utgått kring fjällar och stränder,

•att gästbjuda Haloges vänner och fränder;

så flyger en vind öfver berg, öfver flod.

En dryckessal byggdes; förundran den väckte:

i löftet en duk, som en snödrifva ren,

der spändes; kring sidorna bänkar sig sträckte,
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och öfver hvar gastplats en gullrustning sken.

Främst stodo de högsäten, sköna att skåda,

med prydliga bilder kring sidorna båda.

På ekbordet breddes en skarlakansduk:

fast mångdubbel virkad, den var likväl mjuk,

och kantad med fransar, som golftiljan sökte;

mång glittrande stenar dess fägring förökte.

Två fönster af horn — så var forntidens skick,

sin gullskifva vände mot sydsolens blick.

Så pryddes den dryckessal, bvilken der byggdes,

och mjödkaret stora derinne blef ställdt.

Der horndryck i gullröda kittlarna bryggdes;

allt skötte skön Eysa och Eymer så snällt.

De tänkte på Vifel och Veset med gamman,

och sjöngo vid bryggden förtroligt tillsamman:

»Fragga, fragga du mjöd!

»Mildra kärlekens glöd

»hos det suckande hjerta!

Horndryck, tillra så mild,

»tag förtjuserskans bild,

»döfva saknadens smärta!

»Hvirfla, hvirfla omkring

»inom gullkittelns ring,

»såsom bruddansen kryssar!

»Häf ditt svettande doft

»emot stjernbeströdt loft,

»varmt, som brudnattens kyssar!»
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Skön Eysa och Eymer de sjöngo sä,

och Vifel och Vesete lyddes derpå,

med glädje. Men AsiaOden sig kastar

på gullsadlad häst, och kring Noreg han hastar,

med Diar och söner. Och AsiaThor

till molntäckta Dofre med Svade for.

Om Holgaland detta. Men högst upp i fjällen,

en skara af Jättar som vildrenar lopp:

på elfvarnes stenar, på snöfjällens topp

de ila mot vester. Pä vådliga ställen,

som hejdat mång andra, de framgå likväl

helt hastigt och tryggt, liksom simmande skäl

bland isvrak. De vandrande fram ännu ila;

men tröttna omsider, och nödgas att hvila.

Då talar den ena, som förde dem an,

och Hårdverk den hätske så kallades han:

»Vi följde ditt råd; som en stormil vi hastat

»hit opp; och ännu har vår fot icke rastat.

»Hvi har du förgätit hvad hämden oss böd?

»Förgäfves oss väntar den vredsinta Glöd,

13) I Saxos tid berättade folket, att Nordens fordna Jättar voro så snabba

ocb rörliga, att de i ett och samma ögonblick voro nära och långt borta, voro

både synliga och osynliga. Se företalet till Saxos Danska historia. Förmodligen

har denna sägn uppkommit på grund af deras vana att gå i fjälltrakter, hvarest

de ömsom syntes och ömsom bortskymdes af fjällväggarne. I öfrigt må erinras

att Jättar och Thursar i urkunderna noga åtskiljas. De förre kallas ofta visa;

de älskade prakt, brukade eld vid sina boningar, och deras qvinnor voro skönare

än andra. De senare deremot äro liksom Trollen ett uttryck af råhet, köld .och

vanskaplighet, hvadan de mytiske d. v. s. Hrimthursarne (köldtrollen) blifvit

framställda såsom den oorganiska naturens sinnebilder. Rörande den skilnad här

göres emellan Jättar och Jotar eller Jotunner såsom två särskilda folkstammar,

hänvises läsaren till den lärde Suhms och Schönnings afhandlingar om Folkenes

Oprindelse, och om de Norskes Oprindelse.
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»i Haloges borg Många Asiagäster

»till sig han ju väntat; ty dristigt han fäster

»sin dotter sä skön vid en AsiaDrott,

»och du har förfelat det blodsbud vi fått?»

Då svarade öfverstehärmannen åter,

och hatfulle Thjasse den härmannen var:

»Eho, som på trollmän vill segra, ej låter

»sin tunga få spelrum. Förborgat jag har

»mitt anslag. Men ingen min hämnd nu skall hejda

»Du vet, att mot oss ej blott Asarne fejda;

»mäng Jätte oss skymfat, af Dumber förförd.

»Jag trott att med lifvet han derföre pliktat.

»Men nu, då mot Asar vi angreppen rigtat,

»jag hörde en tidning, tillförne ej hörd:

»Den bålstore Dumber än lefver, och hotar

»att snarligen straffa de Jättar och Jotar,

»som honom förrådt, när mot Asar han stred.

»Se, derföre hastigt jag tog denna led.

»Som fjällbjörnar skola hans borg vi besöka.

»Det rike han eger, jag lemnar åt dig;

»dock måste ånyo du följa med mig,

»till Haloges borg, att der glädjen föröka

»för AsiaDrottar.»

På obanad stig

det ilande härtåget äter begyntes.

Snart trettio Thursar det ökte — och förr

ej slöts det, än Dumbers kungaborg syntes.

Då sändes en spejare: Kungsalens dörr

stod öppen, och dristigt han inom den trädde,

der högväxta hofmän och tärnor sig glädde.
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Men bålstore Dumber, så dyster och matt,

lik glidande fjällskred i högsätet satt.

Mot axeln af Mjell, sin hvitarmade maka,

hans panna än stöddes, än drogs den tillbaka,

när stundom en suck henne undföll; och mildt

ett fingergull gaf hon en ljuslockig pilt,

hvars rosende fingrar än barnsligen lekte

dermed, och än snöbarraen kärligen smekte.

Nu spejaren bortgick, berättande allt

för Thjasse och Härdverk. Då ropade båda:

»Natt! Skynda dig fort, att ej dagen må skåda

»det offer, som Nifelhems Magter befallt.

»Upp lågor! att Thursarnes slägte betrygga;

»må uf och må ulf sina nästen här bygga!»

Slutanmärkning.

Vi hafva förut sagt i not. 23 vid tredje sången, att det skäl Schönning an-

fört som bevis, att den historiske Loge var Haloge, syntes oss nog bindande för

att böra följas. Här må nu ordas något om den urkund, hvari Haloge och hans

ätt förnämligast omtalas, nemligen: Thorsten Vikingssons saga. Den grundligt

lärda kritik, hvarmed Biskop Muller nagelfar våra nordiska sagor förmår icke

jag att vederlägga; likväl önskar jag, på grund af mina satser i slutanmärkningen

till 4:dje sången, göra några erinringar, i frågan om de vid detta stycke begag-

nade urkunder, och början må nu ske med förenämde saga; men likasom man

i andra vetenskapliga ämnen, oftast väljer en viss inskränkt del till sina under-

sökningar, så fäster jag här min uppmärksamhet blott på de händelser, som

tyckas stå i något förhållande till Asaätten. De skäl, som den djupsinnige for-

skaren anfört mot Thorst. Vik. saga, grunda sig hufvudsakligen på dess fabel-

14 ) Brän: ett vidsträckt isfält i fjällsänkningarna. Här bör rätteligen stå

fjällskred som [betyder en från fjällen nedskridande is och snömassa ;
lavin. (J för-

sta uplagen står nämligen ordet »brän,» sannolikt någon provinsiell förkort-

ning af norska uttrycket isbrädet. Utgifvarens anmärkning.)
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aktighet, på de deri befintliga namn, och på serskildta uttryck. Början af denna

saga — och blott denna begagnas till förevarande stycke — förekommer mig

icke det minsta fabelaktig, utan i det högsta enkel» De vidunderliga uppträden,

som berättaren gång efter gång omtalar, och det orimliga hvarmed han i syn-

nerhet utstofferar utländska föremål, hör icke till den' tidpunkt i vår historia,

som jag här sökt framställa, och som innefattas i sagans första kapitel. Att

med våld taga sig hustru, hörde till den tidens näfrätt, och i denna kärleks-

händelse ligger visserligen icke något mera fabelaktigt, än hvad enhvar enlevering

våra dagar framter. Att Haloge genom sin trolldom gjort det omöjligt för Vifel

och Veset att mera återkomma till Halogaland, torde lätteligen kunna förklaras

genom hans klokhet eller hans magt, såsom detta lands beherrskare. Klokhet

blef fordomdags ofta benämd trolldom, och äfven brukas i Svenskan det ordspråket

om en inskränkt varelse, att han icke är någon trollkarl.

Rörande denna sagas ålder, bestämd af dess nuvarande språkform, har jag

intet att anföra, vidare , än hvad jag redan i allmänhet yttrat i slutanmärkningen till

4:de sången; och får jag nu tala om de slägtnamn, som i början af denna forn-

sägn förekomma. Att Loge, som betyder Låga, och Glöd, hans maka, aflade

Eysa (kol) och Eymer eller Eymeira (eldmörja), torde likaså litet bevisa att

dessa 4 personer äro blott uppdigtade af sagoskrifvarne, som det kan anses för

ogrundadt, att minst 8 konungar i Sverige hetat Karl, och varit stora härmän

till lands eller till’ sjös, samt 7 konungar i Danmark, som alla hetat kristna (Chri-

stianus). Den skenbara allegori, som ligger i namnet, gör deras sagor, som burit

det, icke mindre tillförlitliga. Icke blott fädrens sed att bruka naturbilder till

menniskonamn, eller att gifva en stor mängd sådana åt deras öfvergud eller bruka

många namn, som rimma med andra namn, utan äfven vår egen tids sed beta-

tager allt det vidunderliga, som tyckes ligga i de fyra omtalte allegoriska nam-

nens kedja. Ännu äro i flera Svenska landskap blott några få dopnamn bruk-

liga, och ofta kan far efter far, son efter son hafva ett och samma namn, liksom

i fordna Thorgny-ätten.

Om den Thorgerd Horgabrud, som i Nials saga omtalas och i Skalda säges

vara Haloges dotter, och den Yrpu, som kallas hennes syster, med någon visshet

kan läggas till Haloges konungaätt, då har ju den allegoriska länken blifvit

bruten genom dessas namn. Att Vifel och Veset haft ättmän, som blifvit nämnda

efter dem, och sagoskrifvaren, med uteslutande af mellanleden, förvexlat de äldre

stambröderna med deras ättling, kan utan väld antagas. Namnen Vifel och

Veset äro någorlunda lika Vile och Ve, Odens bröder, och dessa namn före-

komma så ofta både i Eddorna och i sagor, att man svårligen kan tvifla, det

äfven historiska personer burit dem. Att dessa namn först blifvit uttänkta i

mytisk mening, är väl säkert; men de blefvo sedan öfverflyttade på histo-

riska personer, liksom katolska gossebarn ännu döpas Jesus eller Maria. Kanske

hafva Vifel oeh Veset antagit dessa namn, sedan de blifvit med Asaätten besläg-

tade genom Säming, eller också för att under flykten dölja sitt uppehållsställe för

den mägtige Haloge. Att en sagoförfattare gör sin hjelte högättad, härledande
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hans stam från det äldsta konungahuset, tyckes styrka att Loge, Glöd och deras

döttrar samt Vifel och Veset verkligen varit till, och ännu lefvat i folksägnerna,

ehuru litet detta bestyrker sagohjeltens egen förvandtskap med de forntida per-

soner, som burit dessa namn.

NIONDE SÅNGEN.

En ljusglimt låg redan vid östliga brädden,

då Sol steg med Glanir ur rosenbädden *).

I gullmantel klädd, på sin eldvagn hon står,

och daggperletömmen och strålpiskan svingar.

Ren Delling, på hennes befallning, uppslår

den östliga porten, som ståtligen klingar,

likt tusende foglars förenade sång;

och Dvergarna flydde med ilande språng.

Då hände det just, att, vid gullväfda tältet,

som med sig han fört på sitt långväga tåg,

de Asars Öfverdrott, nyvaknad, såg

en sköldmö gå fram öfver Ijungsådda fältet.

En stålsköld, ett spjut uti handen hon höll,

och gullhjelmens silfrade galler det föll

helt tätt nedom hennes belockade änne;

en skarlakansraantel omkring sig hon bar,

som fästes kring midjan med gyllene spänne.

Det Öndurdys, oglada Öndurdys var,

och detta var allt, hvad man visste om henne.

Emellan de Asar, helt liknöjd, hon gick;

ej heller hon gaf dem, till helsning, en blick,

Och hastigt försvann hon i mörkaste skogen.

I) Sol, gift med Glaner, som betyder glans.



254

En trippande renhona följde, så trogen,

den flyende.

AsiaOden det såg:

oroande aningar hvälfde hans håg.

Men alla till aftåg sig redan beredde.

Den Öfverdrott sporrade trafvaren strängt,

begynnande tåget. Hvarlhän han det ledde

betänkte han icke. Men anden, försänkt

i Eviges sömn, for i rymden och tiden;

så irrar en segrares hug under striden.

På gångaren satt han, med öra och blick

helt slutne. Men oglada Öndurdys gick

för tankarnes öga. Och hemligt han sade:

»Hur rastlöst hon irrar på fjäll och i skog!

»Min sårade Säming tillfånga hon tog.

»Hvad vill denna vålnad från dar, mera glade?»

Nu snöfjällbegränsade Skjalfta han hade

sig närmat; och Hamre dess kungssäte het.

Den vise Kung Gevar beherrskade det *).

Se, under en lind uppå gräsbeväxt kulle,

en ljuslockig mö, med sin gullslända, satt.

En ungersven lekte på harpa så gladt;

men just som på nytt henne stämma han skulle,

såg ungmön de Asar. Och häpen hon spratt

från stället, och gyllene sländan hon fällde.

Men ungsvennen, snillrike Hother, der stod.

Orörlig, med lågande öga och blod,

vid Asarnes sida han dristigt sig ställde.

2) Hamre, var ett gammalt Jarlsäte vid den nu sä kallade Salten.



I borgen sprang ungmön; förskräckelse der

hon spred: »O! de komma, de konrima! Det ä

»den starke och grymme!» till fadren hon sade.

Sin lockhöljda kind mot hans hjerta hon lade.

Hvar kämpe till vapen i gästsalen sprang:

i bänk och i tilja det knack och det klang,

likt ljudet, när ren emot ulf vill sig frälsa.

Nu AsiaOden i salen steg in

med Diarne. Fridsamt de konungen helsa.

Ett vapenbrak gifs dem till svar, men helt kort;

ty vise Kung Gevar den Asadrägt kände.

Med vink åt de hofmän, att strax lägga bort

hvar rustning, han sjelf till de gäster sig vände:

Mig höfves att Asarne välkomna, sen

»vår Haloge blir deras vän, deras frände.

»Hans härold till bröllop mig gästbjudit ren.

»Jag vet, genom Hler, att J älsken friden.

»Jag sjelf den ock älskar; men stormig är tiden.

»J derför oss funnit i krigareskrud;

»min dotter, förskräckt, gaf oss varnande bud.»

Ren ljuslette Beldegg med ögat förföljer

den ännu förskräckta, skönlockiga mön.

Ren Alfrunas bild för hans inre sig döljer;

så nedgår en sljerna i nattliga sjön,

sen daggen ej mer ses i dalarna tindra

Men Blotmannen Thorre tillförne, som gäst,

ren anländt, att Gevar den vise förhindra

från färden till Haloge. Röda nu glindra

hans ögon, när han dem på Asarne fäst.
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Han utgick och sig han med offerblod rökte

och ämnade bortgå. Kung Gevar försökte

att honom förmildra, men fick detta svar:

»Se, hundrade vintrar snart lefvat jag har.

»Som pilt ren, vid fornjothers altar jag blotat,

»och Gudarne blidkat när landet de hotat.

»Och nu skulle jag förråda min tro?

»Med gudaförnekares samtal besmitta

»mitt öra? Och vänligen from vid dem sitta

»till bords, för att njuta vällustingars ro?

»Nej! Förr vill en ormklyft till boning jag välja.

»Dock in vill jag gå, för att idkeligt qvälja

»de gudaförhånare.» In han nu gick

med stolthet i gång, och med vrede i blick.

Men horndryck och kost han förtära ej ville;

han gick som en gast, i det stojande gille.

Försökte den Öfverdrott sjelf, mången gång,

att Blotmannen vinna. Men fåfänga voro

försöken; och Asarnes runor och sång

kring honom, likt kyliga snöflingor, foro.

Snart Asarne bortgå. Mång kostelig skänk

till värden de gifvit Nu sutto på bänk

Kung Gevar och Blotmannen Thorre. De andra

»se skänkerna, ropande: Låten dem vandra

»från man och till man! ty i hela vår verld

»fins icke så härliga ringar och svärd.»

Då sade Kung Gevar: »Hvem skulle väl klandra

»hvad gästvänner gifvit?» — Men Thorre då röt:

»Beständigt i otid en vankunnig skröt.

»Ett svärd, af de gudaförnekare gifvet,
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»betecknar att döden tar spiran från lifvet.

»En ring, som är smittad af deras hand,

»betecknar den rysliga träldomens band.

»Gräf djupt ned i jord de förtrollade skänker,

»om längre som friboren lefva du tänker.»

Sä Blotmannen, Gevar, att mildra hans harm,

strax samtalet ändrar: »Som yngling jag hade

»i sinnet att vinna den skatt, man mig sade

»att Mimring äger.» — Då uppstod ett larm

i laget, och Gunde den falske han höjde

sitt skelande öga så listelig opp,

från man och till man, likt ett saltglim det lopp«

Sin puckliga rygg som en ringorm han böjde,

och hemlighetsfullt sig i läpparna bet,

så ordande: »Mångvise konung berätta

»den sägnen; ty allt i all verlden du vet.»

Och vise Kung Gevar dä talade detta:

»Högt uppe i fjällen, der verldsåldrig snö

»de vresiga dvergbjörkar rugar, och kölden

»plär fängsla hvar planta och krympa hvart frö,

»och aldrig ett mildare solstråligt tö

”från fjällarna spänner den isiga skölden;

”der bygger en Vildman, förfärlig och stygg.

'’För solljuset rädd och för menniskor skygg,

”han vakar allenast vid norrskenets glimring.

”Tre hundrade vintrar han lefvat, och Mimring 3)

”han heter. Han äger klenoderna två:

”ett svärd, som i strid alltjemt gifver seger,

”en ring, som ger skatter, åt den honom äger.”

3 )
Denna berättelse är hämtad ur Saxo, 3:dje och 4:de boken. Se vidare

härom i 18:de och 19;de sångerna.

Ling. /. ir
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Förundrade kämparna hörde härpå.

Men snillrike Hother sprang fram till Kung Gevar;

så nyssfjädrad örn mellan klipporna sväfvar:

lär mig att vinna den dyrbara skatt!’'

Sä Ungdrotten bad, och der uppstod ett skratt.

Men Blotmannen Thorre såg dyster på värden:

'’Ja, snart måste åter vi anlita svärden.

''Med Asar är frid liksom Nordhafvets ro."

Då sade Kung Gevar: "Vår frihet det gäller.

”Men Asiastammen dess sköldborg ej fäller;

"blott Jättarne sjelfva: ej frid eller tro

"de hälla. Den hatfulle Thjasse ju tågar

"kring Noreg, lik ulf omkring herdarnes bo.

"Han hotar enhvar, som till gille sig vågar

”hos Haloge. Jag skall dock komma. För tung

”än skölden ej blifvit för gråhårig kung.

”Jag hyllar ej Åsarna. Säg dock, hvem äger

"mer magt än de Gudar, som gifva dem seger?

”För dem sjelfva Dumber den bålstore föll;

”fast oöfvervinnlig han troddes af alla,

”då sjelf du den heliga blot-tenen höll

”uppöfver hans hufvud.”

Som vårflod plär svalla

ur strömdragets vak, likså ord efter ord

hos retade Blotmannen Thorre frambryta,

och högt om sitt underverk mände han skryta:

"Hal Östmännens trollkonst är vanmäktig gjord.

'’Med Nordgudars bistånd har jag längesedan

’’den bålstore Dumber helat. Och redan

”du tror, att de mägtiga andarne flytt.
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”som hittills beskärmat oss? Nej, de skola

”i kraft och i härlighet framgå på nytt,

’som Nordhafvets hvalar på stranden sig sola.

^’Ja, snart de, i åskans och stormarnes ljud,

'’på nytt skola uttala hämnarens bud,

”som du, i din sjelfgjorda visdom, förglömmer,

"'då du med de Östmänner gästhornet tömmer.

''Jag kom för att varna dig. Men du är blind^

"din vishet är kall såsom fjällarnes vind.

"At Gudar jag lågande offer skall gifva,

"tills Asiamän deras blodsoffer blifva."

Så Blotmannen Thorre, och dyster i blick,

han strax ifrån gillet med sönerna gick.

Nu midsommar nalkades: böljornas fragga

var Ijufligen varm, invid Nordhafvets strand.

I fjärdarna frusande hvalar månd vagga

bland vimplade snäckor, från Blåmänners land

De visdomsbegärlige Diarne svärmat

med AsiaOclen, kring Nordhafvets redd,

och sett mången fjärd, som ej förr varit sedd

När sen de till Holgaland åter sig närmat,

dem lyster att se huru Solalf, en qväll,

otröttelig sväfvar kring nordliga fjäll.

De klättra och klättra: omsider de stanna

4) Blåmänners land. Att Feniciska köpmän besökt Norska kusterna, hafva

häfdforskare sökt bevisa. Åtminstone lärer kunna som säkert antagas, att de,

i djupaste hedendomen, från vår Nord utgångna vikingar icke kunnat af sig

sjelfva uttänka alla medel, som fordrades på den tiden till cn väl utrustad seg-

lare; de måste då först hafva lärt denna konst af andra, som besökt deras

stränder.
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på högsta fjällets molnhjelmade panna,

der lufthvalfvet ensamt är vandrarens skygd.

Högtidligt var der, som i Alfernas bygd,

hvars luft är blott ljus och hvars haf är en låga.

Tyst gjorde sig sjelf hvarje Drott mången fråga,

hvarföre och hvad här i öknen han njöt?

Hvi andarna alltid här kände sig glade?

Det tycktes, att här hela verlden sig slöt

i endast en punkt; att ensam den hade

en sol för sig tändt, och att Eviges hem

här vore, der ljus evigt omgäfve dem.

Der funnos ej dagar, der rådde blott dagen,

och gräns mellan honom och natten var dragen

högt uppe, i solhjulets heliga spår.

Sjelf Sol ej ett ögonblick tillslöt sitt öga:

hvar ört i sin högtidsskrud tillbad den höga.

Hvar morgon och qväll, liksom Vanadis tår,

föll gullbeglänst dagg på svällande gräsen.

Beständigt der reste sig skybilder opp,

likt andar, som nära sitt luftiga väsen

med merg utaf solstråles himmelska kropp.

Och AsiaOden han kunde ej hvila,

mångfaldiga bilder för tankarna ila

Till Valhall det höga sig lyfte hvar gång

hans sinne, och dristigt han qvad denna sång:

"Härliga Valhall! Din bild

”redan på jorden jag ser:

”ömsom den hotar och ler,

”trotsande är du och mild.



”Detta snöhvalf är byggdt

'sen mång tusende år;

"dock, som Valhall, det står

"lika höghvälfdt och tryggt.

”Denna ljusströdda elf

"blå sorn luftgolfvet der,

”under Valhall ju är?

”Se, hur midnattens sol

”liknar gullhane sjelf

"öfver Valgudens stol!

"Snart dock norrskenen slå

»ned på sofvande björn;

»gullhvalf lyser likså

»Valhalls ulf och dess örm

»O Nord! Du är skön

»som Valhalliska mön!

»Hell dig, Valkyriors land!

»Lyftande hjessan emot

»himlen, du badar din fot,

»lugnt vid den klippiga strand.

»Är ej fjällarnes värn

”en Valkyrias sköld?

"Äro ådror af jern,

i de pansrade berg,

”icke senor och merg

”i Valkyrians arm?

”Är den krympande köld

"ej Valkyrians harm,

”då sitt norrsken hon gör



”utaf gnistrande svärd?

”Ar ej sommaren varm

”hennes segrande färd

”opp till Gudarnes verld,

”dit de tappre hon för?

”0 Nord! Du är skön

”som Valhalliska mön!

”Härliga Valhall! Din bild

”redan på jorden jag ser:

”ömsom den hotar och ler,

”trotsande är du och mild.

”Rodnar gryende dag:

”det är Valtärnans hy.

”Far kring fjäll liten sky:

”det är mildhetens drag,

"som pä kinden hon fick.

”Se i blånande fjäll,

”se i trånande ny,

”hennes öga och blick.

”Hör, då elf bryter ut,

”hennes ringbrynjas skräll.

”Hör, i stormarnes tjut,

”hennes hjelmbuskes dån,

”eller hvinandet frän

”hennes kastade spjut.

”0 Nord! Du är skön

”som Valhalliska mön!



”Hell dig, Valkyriors land!

'Xyftande hjessan emot

”himlen , du badar din fot

''lugnt vid den klippiga strand.

”Trygg är fjällsluten dal,

”liksom Valgudens sal,

”byggd af lansar i sky.

"Friskt är hafvet: dess gny

"liknar skämtsama tal,

"vid Ejnherjarnes bord. —
"Ja, Valkyria på jord,

"höga, kraftfulla Nord!

"Hell dig! Nornan hon vill

"att din stjerna står still.

"Låt din krets blifva trång;

'men så ljus och så fri,

"att ditt svärd och din sång

"lika segrande bli!

”0 Nord! du är skön

"som Valhalliska mön!"

Allt längre de Asiafrämlingar foro;

dem var som i urverldens nejder de voro.

En dag, då man närmare hafstranden kom,

de funno en Bergrese, högväxt liksom

ett fullringadt barrträd; men kal var hans hjessi

Han Asarne såg, och blef helsad af dessa;

men sjelf icke tecken till helsning han gaf.

Betraktande noga de pansarbeklädde,

han stötte i marken sin knöliga staf.
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Och fort, som en blixt, utur snårskogen trädde

en Rese. På skuldran en ungbjörn han bar.

Han sade: '’Min strid blott en kämpalek var;

”dock bör jag ej välgödda vildbrådet klandra.

^^och mången en ringare fiende fällt.”

Nu märker han Asarne. Oförställdt

han helsar och säger: ’Ti känna hvarandra,

’sen striden vid Stocksund. Men glömmas den bör;

”ty Haloge fred ju med Asarne gör?”

Så Hergrimer glade. Och Arngrim hans fader

sig yttrade: ”Mig gör ert möte ej glader,

”och ringa af gamman förunnar jag er.

”Dock hatar jag Starkodder Jätte långt mer.

”Dig Öfverdrott! krossa han tänkt, i sin våda;

”men hällen, han kastade, rullade ner

”mot mig, och den krossade fötterna båda.

”Förgäfves min maka, nu tre år, för§ökt

”att läka mig^ Plågan sig endast förökt”

Då yttrar sig Hergrim och samtalet mildrar

”Min Ogn tvenne Asar har känt. Hon dem skildrar

”som Gudarnes likar. Måhända med dem

ären beslägtade, eller må hända,

”att namn eller öden af er äro kända;

”ty må hon er se i vårt fredliga hem!”

Ett handslag blef svaret. Mång aningar gingo

i AsiaÖfverdrotts hjerta; dock fingo

ej Diarne veta hvad aning det var.

Sin åldriga fader nu Hergrimer bar
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på snäckan, och satte vid gyllene stäfven;

så höstmannen fattar den torkade volm,

med kraft och försigtighet. Asarne äfven

ren vaggade bort, genom susande säfven,

till Arngrimers ö, som han kallade Bolm ®).

Vid borggrinden mötte en qvinna så fager:

förvånad hvar Asiaman henne såg.

En ljuslockig liten vid snöbarmen låg;

så Måne en strålsky uppöfver sig drager.

”Min maka, min son!” Sade Hergrim, som bar

till gullbetäckt högbänk sin åldrige far,

der Amu den vänliga kärligt dem mötte,

och åldrige maken än ömmare skötte.

Nu Hergrim sin förstfödde tog uppå arm,

och trycktes af makan till klappande barm.

Ung Grimer spratt till: liten Vätte så hoppar

i glittret af dagg, mellan löfträdens toppar.

Ung Grimer han log: utur daggperlor små

en nyvaken stråle plär tindra likså.

I högaloftssalen hvad rikdom och trefnad!

Hvar bjelke med gullröda kittlar behängd;

i hörnskåpen kostbara dryckskärl i mängd;

kring väggarna bonad af kostelig väfnad®)!

Allt visade välstånd på nordmanna sätt.

Af Amu och Ogn mången ypperlig rätt

5) Annu finnes i Norge en ö, som heter Bolm. Att göra Bolmsö i Småland

till säte för den äldre Arngrims ätt, är bevist vara origtigt, och synnerligast af

vår sakkunnige fornforskare, Lektor Wallman. Se i tidskriften Iduna, om stri-

den på Samsö.

6) Bonad: tapeter, vorojgjorda af mångfärgadt tyg. Svenska bonden kallar

ännu så, en kring tak och väggar, brokig beklädnad.
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blef framsatt, pä fotstjocka jernekebordet,

der Arngrimer Rese allen förde ordet,

förtäljande lifligen sägn efter sägn;

så prasslar om hösten ett flödande regn.

Ren stunderna flydde, likt glittrande floden.

I vänliga samtal satt AsiaOden

allena vid Ogn; ty på minne han lagt

hvad Säminger djerfve om Hergrimer sagt.

När Ogn dä på Asiaspråk mände hviska,

det ljöd för hans öra som vårvindar friska.

Men AsiaBrage sin tanke och blick

vid Ogn hade fäst, och han svärmande gick.

Till allt, hvad om Evige aningen sade,

i Ogn allena han urbilden hade.

Hon spinner och sysslar, i tärnornas ring:

”För Frigga ej stjernkrönta rullen omkring ’)?”

Med gullkam hon strålande lockarna reder:

”Slär Sif ej sitt gullhår kring snöbarmen neder *)?”

Hon ammar ung Grim, med all ära och tukt:

”Har Idun då hitfört odödlighetsfrukt?”

Hon sjunger en vaggsång, sä skönt och sä stilla:

”Vill Freja till Folkvagn nu locka den lilla?”

T) Friggerock kallas ännu konstellationen Orion, af allmogen i södra Sverge.

8) Sif, AukaThors maka. Förmodligen är hon en sinnebild af norrskenet.

Det heter i d. y. Edda att hon var en jättemö, som Thor fann här i Norden.

Att den mytiske Loke en gång stal bort hennes hår och derföre måste låta göra

henne hår af gull, tycktes äfven passa in på norrskenet, så vida denne Loke

eller Lopter betyder det skadliga i luftelementet, hvarom i slutanmärkningen till

17:de sången. Norrsken bebådar en frisk, kylig luft, och dess täta glänsande

strimmor äro ej olika ett rikt, utslaget gullhår.
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Så stod hon i ljus för hans lefvande tro;

han kunde med henne på jorden ej bo.

Hon var blott den Gudom, som dyrka han ville;

och hon var det allt, som hans tanka och snille

sig gjorde till verld, och sin frid han der fann,

Hans innersta kände blott andarnes trånad;

hans eld var från himmelens salighet lånad,

och rent såsom gullåldrens offer den brann.

En afton vid välfägnadsymniga bordet

satt Arngrim Rese helt tyst, och han ordet

ej förde. Dock tycktes han muntrare bli

vid måltidens slut, och han gladlynt och fri

sig utlät: ”Jag älskar de hänfarna tider.

”På långväga resor i blodiga strider,

”jag varit; fast icke så vida som J.

”Men nu är jag gammal. Dock leker mig hågen

”att brottas, som fordom, med stormen och vågen.

”Hvart äfventyr mig till ett äfventyr fört;

’’ty hören en sägn, som af fädren jag hört:

”Det gifves ett land, helt förunderligt är det;

”ej vinns det med list, icke heller med svärdet.

”Det ligger i vester, der säges ändå,

”att män ifrån öster det blott kunna nå.

”Der finnes ett snöfjäll, — så fornsägnen talar —
”och Urnordens Magter bebygga dess salar.

”Dess ingång är än ej af dödlige känd;

”men yttersta porten, mot himmelen vänd,

”plär öppnas med brakande. Inom densamma

”ett altare står uti rök ock i flamma.

*’Man skönjer på närmre och fjärmare håll.
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»i skrefvorna hopkrumpne dvergar och troll,

»som matt sina merglösa benknotor sträcka,

»om runkunnig vandrare vägar dem väcka;

»ty tallösa år de der slumrat i frid,

»fast bullret omkring dem, bäd ofvan och under,

»är hundrafallt hundrade åskors dunder,

»att verldsgrunden sjelf hotar sjunka dervid.

»Ja se, denna sögn kan jag aldrig förglömma;

»den följer mig än, fastan hjessan är grå.

»Som man, jag best‘åndigt har grundat derpå;

»som pilt, jag beständigt derom månde drömma.

»När Sol stod i vester och öster, min håg

»det landet och kommande Östmännen såg.»

Och AsiaOden till åldrige värden

då sade: »Mig lyster försöka den färden;

»och har du en drake, jag går med din son,

»att speja det landet.» Ett glödjefullt dån

steg opp i den gästningshögtljudande salen:

»Vi följas, vi följas på vingade hvalen.»

Till Hergrimers hjerta hans Ogn nu föll;

små händer för tårade ögat hon höll

Som störtvind plär susa i solglänsta dalen,

ungdomliga snöbarmen flämtade tungt,

fast ögat på gästerna blickade lugnt.

Bort seglade Asarne, muntra i hågen.

Blott AsiaBrage, likt Hergrimer, var

med tanke och hjerta, hos Ogn ännu qvar.

Snart gick uti ringdans den sjudande vågen;

ty Malströmmen svängde sin hvirfvel omkring;
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så Måne tycks svänga sin silfrade ring.

Det ljöd, som när stormilar rasa på fjället,

det syntes, som jorden sig vändt på det stället.

Och nu, längre hän,

för våg och för vind!

Spänn, sjödrake spänn

dina vingar som örn,

när, fångad, han vinner sin frihet igen.

Ja, fort liksom flyende hind,

och fort liksom jagande björn,

häf den gungande förn

öfver fraggande by!

Se! Det går, som en sky

öfver stjernögat far,

och som skuggorna fly,

enär dag börjar gry.

Ha! Nu skiftar hvart ting

och ett rus är blott qvar!

Nu går skog, nu går berg,

likt en dansande Dverg,

uti fjärran omkring.

Nu är allt blott en ring,

som tillhopa sig drar

utaf himmel och sjö.

O se, hur de två sig förena

till ett gudakummel allena,

der tusentals födas och tusentals dö,

hvar stund, likt det gulldoft, som Ljusalfer strö!
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Upp! Vingade sjöhäst, än niuntrare spring!

Din skumhöljda bog öfver böljorna skjut,

som jagande utter. Sträck ut! sträck ut!

Fast natt eller dimma

på dagen gör slut.

Du måste de slumrande hvalarne väcka,

och får ej dig låta förskräcka

af drifisars brak, som der simma,

och dystert mot nattsolen glimma.

Skynda fram, skynda fram, mera raskt än förut!

Fast isberg på isberg der vältar,

som i strid tumla sårade hjeltar.

Fastän isbjörnar häfva sitt hemska tjut,

och fast hafvets inelfvor röras,

och vålnaders suckar i luftrymden höras.

Och sjöhästen tog sina luftiga språng;

på böljan han flög, lik en ungren, när denne

kring snörasen dansar, med nybekrönt änne.

Om Hymer och AukaThor sjöngs der en sång®)

af AsiaBrage. Och närmre sig sluta

de Asar till Hergrimer. Infall och skämt

från morgon till afton nu vexla alltjemt,

likt skimret af vågor, som Tumlare spruta.

Sjelf satt likväl AsiaÖfverdrolt tyst;

dock gick ur hans blick en förbländande låga.

Det var liksom hade en gudaeld lyst

derur, och i den tycktes sjödraken tåga

0) Thrymer, läs: Hymer. Om AukaThors besök hos honOm, se Hymers

sång i d. ä. Eddan och slutanmärkningen vid 14;de sången.
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helt oskadd, fast mörker den hvälfde omkring,

Så kraften af Valfaders runsatta ring

förhöjde den Öfverdrotts hug och förmåga.

Sjelf Hergrimer glade förundrad var,

att färden så jemt, både nätter och dar,

gick fram, i de oöfverskådliga öcknar,

bland hotande isberg och villande töcknar.

Till slut hördes vårdmannen utropa: 'Xand!”

Och alla sig reste att sjelfve det skåda.

Dock öktes beständigt de seglandes våda;

och tjutet och brakandet tilltog vid strand,

när isbergens hopade massor månd röras.

Då hviskade Hergrim: ''Nu veropen höras,

'Trån osälla hamnar; ty frosttrollens hand

''med ormpiskor rastlöst de usle gissla

"Det låter som tusende troll skulle hvisla.

"Det tjuter der nere i verldshafvets grund,

"det genljuder högt öfver himmelens rund."

Nu hamnlade draken. Sig Asarne glädde

dervid. — Börs väldige söner så trädde

pä nyskapta jorden. De vandrare gå

allt längre. En kokkälla se de, hvarpå

ett sjufärgadt hvalf, liksom bifrost sig målar,

dock längst öfver AsiaOden det strålar,

det fäller en daggflod, så varm och så ren.

Nu möta dem lönnhvalf och hällar af lava,

som glänsa, likt ishaf i norrljusets sken:

10) Se slutanmärkningen vid denna sång.

11) Den mytiske Oden samt Vile och Ve, kallas i Eddorna Börs söner.



än färg de af gulbruna molnstoder hafva^

än den utaf Thursars förmultnade ben.

Nu tusentals, tusentals sjöfoglar fara,

likt sandhvirflar, fram i den ödsliga nejd.

Det skri är som härgny i mördande fejd:

och fejd de mot Asarne tyckas förklara.

Af horndrycken muntrad, den korta natt,

en hvar af de göster i sjötältet satt.

Då uppgick en molnstod; den följdes af flera,

och klyfdes af blixtar, som öktes allt mera,

En ljusflod gick fram öfver himmelens krets;

då bäfvade jorden Och se, ur sin spets

tre klippor spy eld, till de främlingars häpnad;

så afmålas Surtur i eldpansar väpnad

Dock talade AsiaÖfverdrott lugnt,

till eldberget der, hvilket suckade tungt:

»Likt fjättrade Fenrer allen,

»för evigt här stå,

»uppå ödeslätt,

»en trespetsig bautasten

»med eldrunor på,

»satt öfver Bergresars ätt!

»Och Hekla du heta må!»

Sagdt. Och på hundrade ställen

braka isklädda fjällen;

brakar jordens benrangel gamla!

12) Surtur, en mäktig uaturande, som skulle vid Ragnarök, antända hela

verlden. Se vidare i slutanmärkningen vid 10:de sängen.
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Ling I.

Och högt dem svarar mörkklädd himmel,

hvars bleknade härskara blundar.

Alltet är endast ett hvimmel!

Monne Ragnarök stundar?

Mon Jättar till strid sig församla?

Men — Siaren tiger!

Liksom vålnad, i stormiga qvällen,

ur lågande ätthög än stiger,

än nedgår i eviga natten;

så sjunka de verldsgamla fjällen,

och nyskapta hastigt sig lyfta,

ur låga och vatten.

Kastas nu klyfta vid klyfta

mot högan sky.

Det blossar, det hviner!

Den vida himlarymd

utaf moln och aska är skymd,

och Sol och Måne fly!

Ve! Ve!

Klippans sida

glasdroppar svettas. Den skiner

liksom Surturs härar, när de

i lågande Ragnarök strida.

Jordeld med jordeld sig sluter tillsammans,

kulor af jordbeck, i rigtningar alla,

som störtande solar falla!

Vågiga flamman

allt förstör.

Hör, hör!

18
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Hvilket regn,

likt Hvergelmers floder sig öser!

Allt med sitt störtfall fjärran det för,

tills hettan i dimmor det löser.

Intet skydd, intet hägn!

Elfven förtorkas: dess gapande bädd

fylls af en eldflod, som öfver dess brädd

månggrenig flyter.

Djuren vilda,

långt frän sina gömslen skilda,

irra kring. De skygd ej få;

öfver allt ses döden stå.

Ännu en stund,

och döden sjelf måste bäfva;

ty hafvet det insegel bryter,

som evighet tryckt på dess grund.

Urdjupet öppnar sin mund; /

och ur sjudande vågor,

vid rök och vid lågor

nyskapla öar sig häfva ’^)!

Förled så den natten. Då morgonen kom,

var allt så tyst, fastän solen den höga

helt bleklagd gick upp, och med blinkande öga

kring jord och kring haf ännu såg hon sig om;

ty hvirflar af moln utur hafsdjupet stego,

13) Hela detta stycke är bildadt efter den beskrifuing, vi hafva på Heklas

utbrott, för uära 100 år sedan.
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och svängde i ring öfver böljornas bryn,

som Svartalfer rida på trollstaf i skyn.

De främlingar vandrade om. Men de tego,

så hemskt; ty på spetsiga eldbergen tre

de tyckte sig Loke den fjättrade se

Sjelf ÅsiaOden var tankfull och dyster. —

Men Saga nu talar om AsiaThor:

till molnöfverskådande Dovre han for

med högsinte Svade, hvars maka och syster

så vänsälla voro. En afton man satt

i dryckesstugan, då inkom der listigt

en pyssling. Förfärad tillbaka han spratt,

vid AsaThors blick; men han återkom dristigt,

med stirrande ögon, som smilade gladt.

»Hvad är det för kräk? Man ju lätt kunde falla

»på honom?» Så frågade AsiaThor.

»En dverg, som med tre sina bröder här bor

»i nejden; och Allvis han plägar sig kalla,»

Så talte en sven, och då hånlogo alla.

»Ja,» svarade pysslingen, »allting jag vet,

»som män kunna fråga. Hvar hemlighet

»för mig ligger öppen. Och jag äfven känner,

»att AsiaOden, med Drottar och vänner,

»har farit att speja den hemliga ön,

»hvars namn är en gåta, som ingen kan lösa.

»Snart AsaThor delar väl forskarnes lön?

»Men jag bör ej ord inför AsaThor slösa.»

14 ) Se hosföljande slutanmärkning.
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Förbryllad och röd blef den AsiaDrott:

Han tänkte: »Har dvergen min vekhet förstått?

»Jag overksam sitter på hyenden mjuka,

»då öfrige ättmänner krafterna bruka?

»Nej! Alfhild jag söker på fjäll och på våg.»

När dvergen nu AsaThors dysterhet såg,

han log; och då rynkades käftarna magra

så djupt, och hans hopknipta mun blef så bred.

Han bortgick; men sneglande ögon han vred

alltjemt» efter Svades syster den fagra.

Nu AsaThor hemligt, vid gryningen, tog

en följesven med, och på öfventyr drog.

De vandrade vida åt norr och åt söder.

Här Snöhättan lyfte sin halfslutna ring,

mer vidsträckt än platsen vid Magiernas Ting.

Der Hurrungar trenne, som fosterbröder

i slagtning, mot skyhvalfvet sträckte sin spets;

det var liksom verlden här slutat sin krets.

Så vandrarne gingo kring skyhöga fjällen

På hemvägen stadda, de sågo i qvällen

ett eldsken; och ämnade strax vända om,

då dvergen Allvis till mötes dem kom.

Han sade: »Ej AsaThor kan hos mig gästa;

»för låg är min sal, och der råder blott natt.

»Men vänneskänk ger jag, långt öfver de flesta;

»ty gull mig ej fattas. En brud är den skatt

»jag saknar. Och vill du, som fader, ej hindra

»min kärlek . . .» Här började ögonen tindra

lö) Hurrungar, är namnet på de tre högsta spetsarna af den såkallade Snö-

hättan på Dovre.
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som bränder, och spetsiga hakan blef glatt

af spänningen, »Jag icke pysslingar plundrar.»

Var AsaThors gensvar. »Men jag likväl undrar,

»om All vis du var, när du stal detta namn?

»Mot dig finns ej vapen. Dock om du förklarar

»hvart spörjsmål, jag gör dig, du visdomens hamn,

»får AsaThors dotter du sluta i famn.»

Och AsaThor frågar, och Allvis han svarar;

mäng spörjsmål den frågande sjelf tyckas bry.

Så ordstrid de höllo, och natten månd fly.

»En fråga ännu,» sade AsiaDrotten,

då solen gick fram ur en gyllene sky.

»Hvad? flyktar du, Allvis? Säg hvarför i botten

»af Mimers brunn, der all visdom är dold,

»har Valfader pantsatt sitt strålande öga?

»En dryck deraf borde till Allvis bli såld,

»som gullskimret tål; men ej ljuset det höga.»

Så Drotten. Men Allvis i hällen ren stod,

och qvad till de bröder, med vredesmod:

»Två och två,

»smiden! Bröder, smiden!

»List oss båtar mer än striden.

»Vatten må nu egga flamman!

»Smiden, bröder så,

»att snart vår hämd vi nå!

»Hämd 1 Segrande hämd

!
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»Friden, som vi Asar gifve,

»gagne dem, liksom af brynjor

»döende få njuta gamman!

»Vare domen för alltid bestämd:

»Evigt vanärade blifve

»två de förnämsta Asynjor!

»Nu är domen nämd.»

»Smid! Broder, smid!

»List är oss bättre än strid.

»Kylvatten egge nu flamman!

»Släggor, två och två,

»fallen tungt! Fallen så

»att bergen de gunga dervid,

»och att hämden vi nå!

»Hämd! Segrande hämd!

Men AsaThor fortsatte åter sitt tåg

till Hlessöstrand
,
och en holme der låg.

»Här,» sade hans följesven, »fordomdags bodde

»den gästfrie Hler.» När Drotten det hört,

han tänkte: »Måhända att farorna fört

»ung Alfhild hitåt» Denna aning han. trodde.

En julle vid stranden han tog, och han rodde

till ön. Men den saknade var icke der!

Förrädiskt hvart hopp för den trängtande är.

16 ) I en insjö, pä södra sidan af Dovre fjäll, ligger en ö, som kallas Hlessöe

Hlersö). jMahända är det denna ö, som nämnes i Harbards säng, i d. ä. Edda,

ur hvilken detta uppträde är taget.
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Tillbaka han ville. Då kommo Vargynjor

likt halftroll, betäckta med rofdjurens brynjor.

De AsaThors följesven jagat på flykt,

hans julle hart nära i spillror de ryckt.

Med jernrör mot AsaThor sjelf de nugingo.

Han ville dem skona; men hörd icke blef.

Till anfall på anfall dem mordlusten dref;

och blodig lön för sin djerfhet de fingo.

Allt vidare AsaThor vankade om;

han drog öfver östliga Jotunafjällen.

En ört der ej lefver från morgon till qvällen.

Men hastigt en flock utaf Jättar der kom;

de ropte: »Dig unna vi trollenas gamman.

»Vår bror för dig fallit; men Svarangers blod

»ohämnadt ej gjutes.» Och liksom en flod

slår isflakar kring sig, så alla tillsamman

ett stenhagei slå öfver AsiaThor.

Hans mod är väl stort, men hans våda ock stor:

han störtar sig in mellan fiendehopen.

Två Jättar han klyfver: en tredje också,

med armbogens slag under hjertegropen,

han qväser. De öfriga fiender då

fly undan.

Försvagad af sår och af möda,

månd AsiaThor emot svärdet sig stöda.

Omsider han vandrade, tyst och allen,

17 ) Man har trott Vargynjor vara grymma häxor. Mig tyckes, att ordet

betecknar Varegiska qviunor. Måhända dessas grymhet gifvit anledning, såväl

till detta nttryck, som till den fordna trolldomssägnen att löpa i vargahamn.
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tills dönande elf honom hejdade sen.

Här tvådde han sorglöst de mattande såren;

men oron alltjemt honom följde i spären.

Ett vadställe öfver den frusande våg

han sökte förgäfves. Omsider han såg

en färjeman sitta på motsatta stranden.

»Kom,» ropade AsaThor, »färjeman, kom !»

Men, borrande hål, med sin träsko i sanden,

satt denne, och vände ej hufvudet om.

Då hof åter AsaThor högre sin stämma:

»Hvem månne den svennen bland svenner då är.

»som sitter så handfådd vid färjan der?»

Strax svarade denne, som ej lät sig skrämma:

»Hvem är väl bland karlar den karlen så stygg,

»som barbent der ropar, med vadsäck på rygg?»

Sin harm sökte AsiaDrotten att hämma:

»Styr hitåt! Min ätt jag dig säga vill:

»Vet, träl! Sjelfva AsaThor ropar dig till.

»Men säg mig ditt namn.» Han till svar fick de orden

:

»Jag Harbard är nämd. Och der finns ej på jorden

»en hårdare man sedan Hrugner föll.»

Så hånliga samtal med Drotten han höll.

Der glammas om tärnor, om svek och om strider.

Den väldige AsaThor tröttnar omsider.

Förgäfves är hot, och förgäfves är skämt.

Den hånfulle Harbard dock vägrar alltjemt

med färjan att komma. Helt matt och förlägen,

nu AsaThor frågar sin ovän om vägen.

Då svarade Harbard: »Din gång blifver sen.
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»Du fare till slock, och du fare till sten,

»tills sorgens Magter dig helan få äga.

»Se, det är det afsked dig Harbard månd säga ^®)»

Och AsiaDrotten, än mattad och svag

af såren, gick åter till högsinte Svade,

förtäljande trofast de öden han hade.

Vid gästfria bordet de sutto en dag;

då inkom en qvinna i högloftssalen,

så skön och så ljuslett som liljan i dalen.

Än aderton vintrar hon räkna ej hann,

och var dock så för som den gäfvaste man.

En brunlockig pilt uppå armen hon hade;

den lille slog svartögon stora omkring

på bonadens glans och på gästernas ring.

Men qvinnan till högbordet framgick, och sade:

»Hell värd och värdinna! Hell gammal och ungl

»Mitt namn är Mjell, och då lyckan jag trodde,

»vid kyliga Dumbshaf som Drottning jag bodde;

»ty kan jag ej bedja. En bön är mig tung.

»O, att denne värnlöse son icke vore,

»dä kunde, då skulle jag hejda min gråt.

»Min make var Dumber den starke och store;

»han fallit för Thjasses och Hårdverks försåt.

»Först buren, likt blödande isbjörn, ur striden

18 ) Harbards sång är väl bland de mest prosaiska, uti d. ä. Eddan, och

jag tror icke, att den angår någon naturmyt. Väl kallar den mytiske Oden sig

Harbard (sidskägg), i Grimners sång; men rimligt är dock, att en af Jättarna,

bvilkas natur var stolt och gäckande, kunde inför en Aser gifva sig detta höga

namn. Berättelsen om UtgårdaLoke, visar samma hånfulla bemötande mot Thor,

som den så kallade Harbard röjer.
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»med Asarne, blef af min vård och af tiden

»han läkt; dock försvann hans ursprungliga, kraft.

»Med Hårdverk den hätske mång tvister han haft;

»och denne med lågor vår borg nu förhärjat,

»sen Dumber dess syllar med blod hade färgat.

»Han föll. Och då sökte jag rädda vår son.

»Strax Thjasse oss grep, och med segrarens hän,

»oss gaf åt sju vaktande Thursar, att dessa

»i hemlighet skulle till röfvarens hem

»oss föra. Men Gudarne straffade dem;

»ty just som vi nått Sulitelmas hjessa,

»i fraggande afgrund de störtade ned,

»af horndryck berusade. Hoppet sig tände

»på nytt i mitt bröst, och jag mera ej led.

»En tärna mig följt, och hon fjällstigen kände.

»Men plötsligt en dimma steg opp, och då hände

»att tärnan gick vilse. Jag vet icke hvart

»af ödet hon fördes. Allena jag ilat,

»med sonen på arm, och min fot har ej hvilat;

»af moderlig ömhet jag styrktes. Men snart

»skall styrkan mig svika och modet ej fromma.

»Till Blotmannen Thorre är vägen ej kort;

»Min broder han är.» — —• —

Hon nu vände sig bort

att tårarna dölja. Som alm uti blomma

hon stod der, med ögonen blå emot jord.

Hvart hjerta till hämd och till medömkan rördes.

Men Svade steg jemte sin maka, från bord;

till högsäte nykomna gästen då fördes.
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Och Ashild den glada hon talade mildt:

»Vår gäst skall du bli, och vår vän vi dig kalla.

»Dig hägne hvar Magt i det glada Valhalla,

»sen Hvergelmers nidmän din glädje förspillt!»

Men AsaThor ögat till marken nu sänkte,

på Alfhild den ungas öde han tänkte.

Helt liknöjd och kall han i gästringen satt

som vintergatan, i stjernbeklädd natt.

Snart muntrades gillet, och gullhornen blänkte,

Hvitarmade Mjell, fast hon mindes sin hälft,

log menlöst ibland, liksom stjernan den milda

emellanåt ler emot nejderna vilda,

fast slöja af moln hon omkring sig har hvälft.

Ung Raudfell och Rolf, dessa telningar friska

af högsinte Svade, förtroligen hviska.

Och Raudfell till broder sig yttrar så:

»0! kunde hvitarmade gästen jag få!

»An bragd jag ej utfört, som henne är värdig!

»Men hämnas på Hårdverk — Ja, Rolf! jag är färdig

»dertill . . .» Emot marken han ögonen slog;

»ty namnlystne Rolf åt den blygsamme log.

Snart AsaThor märker hans kärlek, då talar

den starke: »Du önskar i konungasalar

»att kyssa en brud, som du kallar för din?

»Hvar ligger det land, som du tagit in?

»Hvad? älskog och höghet dig leka i hågen,

»förrän du bevittnat hvad hjerta du har?

»Upp, sonson! Mot björnarne rigta nu bågen.

»Ut! Pröfva dig manligt mot stormen och vågen,

»förrn pröfva du djerfs att bli make och far.»
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Ung Raudfell de lågande blåögon sanker;

men faror och möda ej mera han skyr.

Och björn och ulf för hans pilekast flyr,

dock blott på hvitarmade Mjell han tanker.

Slutanmärkning.

Då man sä ofta sökt att af namnlikhet hänledaivåra myter från Östern, torde

det icke vara otjenligt, att äfven visa huru Asaläran har sin egen nordstämpel,

oaktadt dess slägtskap med Österns myter; ty den väsentligaste prägel lär Nor-

den ändå hafva satt på dessa poetiska sinnebilder. Sagorna omtala väl Islands

upptäckt vid Harald Hårfagers tid; men våra myter tyckes röja att detta land

varit förut kändt, så framt man icke ' antar, att de blifvit derstädes uttänkta.

Om detta är grundadt, hvad mytlära hade då våra fäder, ända från Asarnes in-

vandring, och huru kunde denna så fort utträngas af en nyare P Antages att

Asamyterna endast blifvit utbildade på Island — hvilket kan vara fallet med

vissa mindre delar deraf, — måste likväl allt, som uttryckte deras gruuddrag:

dualismen, vara förut bestäradt, och denna framstår tydligast i myten om Loke.

Valas sång förtäljer att han låg bunden i hällornas land, och i d. y. Edda, att

han var bunden vid 3:ne klippor. Af Island, der så mångtaliga varma källor

finnas, och der Hekla med sina tre spetsar ännu står flammande, torde Lokes

straffort hafva fått sin poetiska grund, hälst det qval, som Loke lider, då orm-

ettret faller i hans anlete, säges vålla jordbäfning. Ormen, som hängdes öfver

honom, är måhända en sinuebild af den vattenstråle, som Gejser utkastar; ty

dess regnbågsfärg liknar giftiga ormars skiftning i huden, och när dess bassin

fylles, uppstå starka skott och jorddån. Eller måhända är denna bild tagen af

de fladdrande svafvellågor, hvilka esomoftast fara upp ur en krater, och den

flytande lavan föreställer då det etter, som huggormen säges utgjuta emot Loke.

Fast Hekla nu mera sällan framter dessa utbrott, hafva de väl i forntiden varit

tätare, då volkanen ännu hade full styrka. Några hafva trott sig böra läsa Hun-

nernas land, i stället för källornas land; men denna historisk-pi’Osaiska tydning,

passar föga till ett så poetiskt stycke, som Valas sång. I öfrigt sammanträffa

Finn Magnusens tydningar af naturbilderna, i myten om Loke, med mina åsigter

om Island. Likväl synes det, att Loke, som är bunden vid tre klippor, icke

föreställer den underjordiska elden; ty denne utgör just orsaken till hans vånda.

Vi få vidare utbreda oss öfver detta ämne, i slutanmärkningen till 17:de sången.

I hela denna myt, tyckes föröfrigt ligga en mera moralisk än fysisk grundidé

förborgad. Det ondas straff föreställes här uti cn större tafla, än hvad myten

om Nastraud framv isar, i hvilken den enskilde brottslingen måste lida, då dere-
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mot hela slägtet lider geuom följden af Lokes straff, jordskalfvet, det förfärligaste

af alla naturuppträden. Svårt är att säga hvad Lokes maka Sigyn skall fö-

reställa i fysiskt afseende; i moraliskt kan hon beteckna den qvinliga medlid-

samheten i allmänhet, och särdeles den ömkan, som hvarje brottsling har rätt

att fordra. Enligt Saxos företal till sin Danska historia, troddes fordom, att de

fördömdes andar, hvilka plågades af den olideliga frosten och kölden vid Island,

förorsakade det larm, som höres vid hafsstranden , när isberg komma fly-

tandes. Att detta var en gammal, och i folktron djupt inpreglad föreställning,

tyckes sannolikt; hälst sjelfva Saxo, hvilken såsom en god munk kände både

skärseld och helvetets svafvelsjö, helt godtroget talar derom. Nordbons begrepp

om de olycksaligas qval i Nastrand öfverensstämmer med förstnämde öfvertro.



TIONDE SÅNGEN.

Ett hvarf kring vår jord hade Måne ren gått,

sen AsiaOden från Islandet styrde.

Än böljan kring äflande sjödraken yrde;

sin vinge om natten han hvilade blott.

Och Hafsguden Äger, i hvalarnas rike

på högsätet satt, icke finnes dess like:

det är af en ädelsten, stor som ett berg.

Af snäckor den salen är murad: der skiftar

ett perlljus af regnbåges sjudubbla färg.

En glimrande stenskog uppöfver den hviftar,

der djurväxter slingra kring grenar och blad.

Då flög liten Vindalf förbi och han qvad:

»Yid gungande stam

»står Asarnes skara

»med Hergrim de fara

»mot Nordskären fram!»

Tyst Hafsguden Äger lyddes derpå;

men fram flög en Vindalf, hviskande så:

»Din ättling, den gästfrie Hler

»Asars förbundsbröder blifvit;

»de offer åt dig redan gifvit ’)

»men hafvet fiendtligt dem är.»

l) Rörande myten om Äger, se slutanmärkningen vid denna sång.
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Nu vinkade Äger. Som svallvågor lätta,

två Hafsmän då trädde för Herrskaren fram.

Han talade: »Gån, att för vasskarmen sätta

»mit spann; ty mig lyster af solsken mig mätta !«

Förtroligen talte han sedan till Ran:

»Hör, maka! Lägg icke kring Nordhafvets ban

»ditt nät; men lät strax våra döttrar mig följa,

»och leka med vind, och med ström och med bölja! 2)»

Sagdt. Och han steg i jsin karm, hvilken drogs

af skinande uttrar. Ett strålhvalf der slogs

uppöfver den karm, utaf Tumlare många

som syntes, likt härolder, jemte den gånga.

Ur hafvet en klippa stod upp: vid dess vägg,

sig Äger nu sätter och solar sitt skägg.

Det nordliga dystra väl låg pä hans panna,

men ljuft och förmildradt. Så sky efter sky

på himmelen far, och ej der vågar stanna.

Hans anlet, fast åldrigt, bar friskhetens hy.

Hans silfrade lockar som vågor ses gunga

för vinden; och strålar ur ögonen ljunga

som glimret, när Solalf ses dansa på sjön.

Så satt han på ensama, klippiga ön.

Hans döttrar i vågornas glitter sig spegla.

I hvitaste svallduk, i mantlar så blå,

de luftiga väsenden trippa på tå.

Snart Hafsguden märker var Asarne segla;

han lofvat dem hylla, och ömsevis tre

af döttrarna nio han manade:

2) Agers döttrar gingo tre och tre tillhopa och kallades bölja, ström och

vind.
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”Fraggen, fraggen,

'^hafsböljor små!

'Taggen, vaggen

”saktelig då!

”Fören sjöhästen stark

”öfver gungande mark T

Och kärligen döttrarna tre och tre

ur svallhvita slöjorna vinkade:

'Traggen höljan, fraggen,

”1 sjösystrar små!

”Vaggen, o vaggen,

'sjöhästen fram öfver hafsmarken blå!”

Mildt Äger nu log, lik ett hafsblik om höst,

och böd sina döttrar med varnande röst:

"Dragen, dragen,

”strömfåror smål

"Jagen, jagen

"böljorna blå!

"Fören sjöhästen stark,

"öfver gungande mark!”

Och strömmarna gingo i stilla gång;

och döttrarna sjöngo den lilla sång:

"Dragen böljan, dragen

”1 strömsystrar små!

"Jagen, o jagen

'sjöhästen fram öfver hafsmarken blå!"



Och åler såg Äger så vänligt mot Nord,

och qvad, till de döttrar, de varnande ord:

'’Susen, susen,

”hafsvindar små!

^'Krusen, krusen

”böljorna blå!

”Fören sjöhästen stark

”öfver gungande mark!’^

Och vindarna gingo i lekande gång,

och sjöngo i seglet sin smekande sång:

”Susen vänligt, susen,

”J vindsystrar små!

"'Krusen, o krusen

”sjöhästens väg, öfver hafsmarken blä!'^

Nu Äger den gamle steg, klarögd och blid,

i karmen, och for till den höghvälfda salen,

som evigt står öppen, och vaktas af hvalen.

Bland seglarne rådde blott skämtan och frid.

Och muntert den sjöhäst, med gungande tältet*

der skenade fram öfver backiga fältet.

Men Ogn, med ung Grimer på vaggande knät,

satt sorgsen på Bolm. Hon spanar vid stranden,

hvart moln, som går opp öfver himlaranden:

”Min älskade Hergrimerl Är icke det

”din mast, som der skymtar?” — Hon frågar hvar stjerna:

Ling. I. 19
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såg du min Hergrim?» — Hon frågar hvar vind.

’’0, Scig om du kysste min Hergrimers kind?'

Gullstickade bädden hon reder: '’Hur gerna

"min Grimer jag vaggar; men ack, denna slund

"hans far kanske vaggas på böljornas grund!"

Hon kysser ung Grim under natten länga:

’'Du slumrar så ljuft! Kanske hafstrollen fånga

”din fader, och suga hans bleknade mundi”

Så tänkande, tärdes hon dagar och nätter.

Vid henne sig Arngrimer Rese då sätter

och talar: "Sörg icke mitt barn! Ty ännu

"kan Hergrim ej väntas. Minns, vinden och vågen,

"som yngling, han alltid besegrade ju?

''Än aldrig har fruktan mig kommit i hågen;

"men lång är mig tiden, förrinnan jag sport

"om Hergrim och Asarne lyckligen gjort

”sin upptäckt. Jag två gånger sviken har blifvit

"af vänner och vindar, då senor och svärd

’’jag vigt till den äfventyrliga färd.

"Hvar motgång allt högre min åtrå har drifvit.

"O, måtte den mättad nu bli af min son:

"ty annars jag dignar för vanvettets hån!

"O, visste jag blott att de trollandet hunnit;

"min oro strax skingrades. Allt jag då vunnit,

"som eldat min håg; ty på jordens ring

"ej finnes ett trolland som detta. Der skocka

"sig tusentals odjur all kusten omkring,

'och främlingen ömsom de skrämma och locka

"i djupet . • .V
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Nu började blodet sig stocka

i hjertat på Ogn; hennes strålande blick

förmörkades mera, ju mera hon hörde.

Men detta ej pratsame Arngrimer rörde;

frän honom med blödande hjerta hon gick:

'’0; Hergrim! Med död och med fara du söker

’’beständigt en tvekamp. Ditt öfvermod öker

*'de fienders anfall/'

Hon suckade så

inom sig. Då syntes på böljorna blå

fem sköldtäckta snäckor. Allt närmare stranden

de kommo; snart hamnlade en utaf dem,

och dristigt en kämpe på glittrande sanden

sprang ned, och då talte den ifriga anden

hos Ogn: ' O min Hergrim i du kommer då hem!

"Fort Grimer på arm, att den älskade möta!’'

I dörren satt Arngrimer Rese, och såg

omkring sig. Hans röst var en brusande väg:

"Ha, dotter! Mig tycks här blir annat att sköta,

”än kyssar och mjöd. Svenner! bären mig in,

"och lemnen mig vapen, som fordom jag förde;

"ty än skall jag visa, att salen är min.”

Förvånad stod Ogn. Ej hon säg eller hörde:

det var liksom allt för dess ögon sig hvälft.

Men Amu sprang fram till sin ropande hälft,

med klubba och spjut. Den högtimrade salen

då skakades häftigt, och dörren slogs opp.

En Jätte der inkom. Sin bålstora kropp

han sträckte och spände; så spänner sig hvalen,



då fram, efter rof, öfver vågen han far.

Af björnhud hetäckt, en rustning han bar

lik den, hvilken Starkodder plagade bruka,

och oigenkänlig för alla han var.

Med röst som en ulfs, nSr han ungkid vill sluka,

han talade: ”Ofärd jag bådar hvaren,

”som sitter här inne. Mig tillåts allen

’’att Starkodder följa, ehvart han månd draga;

”ty han är mot Jättar och Jotar ej blid.

”Med dem har han uppsagt all vänskap och frid.

”Jag Hartgrepa heter. Han sändt mig att jaga

”en hjortkalf, som flytt, — Blif ej illa till mods.

’’Med röfvade snäckor och trälar och gods,

”tillbaka vi seglat frän Ellivaga

”der Hergrim, din ättling, har stulit hans brud;

”till honom jag kommer med hämnarens bud.”

”Min son,” sade Arngrim; ”är icke tillstädes;

”ty annars, du troll, icke talade här.

”Och om ej ditt ulfvahjerla det rädes

”för Hergrim, så kom, när tillbaka han är;

”ty ännu mot isar och vindar han strider,

”så gjorde jag sjelf uti fordna tider.

”Han utför i fjärran en högre bedrift,

”än Starkodd kan ana, än Starkodd kan våga.

”Du Starkodd har ammat. Det brännande gift,

”han sög ur ditt bröst, vare honom till plåga!

”Men jag och min son icke fruktar dess låga.

”Säg Jätten, att Hergrim blott lydde sin far,

3) Ellivaga är här taget i historisk mening, och Schönning tror att det

legat vid Dviuatlodeii.
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*’då bruden han frälste. Och säg, att jag har

'en äreskänk gifvit åt Starkodd tillbaka:

'jag mist mina ben, och han miste sin maka.

Då svarade Hartgrepa: "Icke mot dig

"vill Starkodder Jätte sin öfvervigt pröfva.

'Din lön har du fått, och du eggar ej mig

"med hånord; ty bänkro du tyckes behöfva.

"Din son jag här sökte. Och Starkodders ord,

"vid välkomstbägarn, du honom berätte:

'Till holmgång, af fyrapararmad Jätte,

'vid Alufossa, han kallas, när jord

'halftredje månskifte sett. Dessförinnan

’han knäsätte åter den röfvade qvinnan.'

"Så lyder den helsning från Starkodd jag bär;

"ty Jätten hans blod, ej hans frilla begär.

”På arm, vid sin hemhomst, han lönskamön tage,

”och viss om sin seger, till enviget drage!"

”Gå, hexa!'* Så ropade Arngrimer vred.

"Gå! Annars jag lägger förkrossad dig ned,

"framför mig, fast icke jag mägtar mig rubba

"från högsätet." Nu sin förfärliga klubba

han lyfte, och ämnade göra ett kast

mot Hartgrepa, om hon ej bortflytt i hast,

lik uf, när vid midnatt en eldkula glimmar

Men Ogn den väna föll vanmägtig ned

mot Amus hjerta, som hemligen led.

Än uppväcktes Ogn, och än åter hon svimmar!

4 ) Alufossa (äfven Alupotta kalladt) hafva nägra trott ligga i Jämtland

andra åter vid Trollhättan. Mera härom i slutanmärkningen vid 13:dc sången
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Sjelf Arngrimer Rese är lyst och försagd:

ej mera han gläds öfver Hergrimers bragd,

ej mera han kost eller horndryck vill njuta.

Snart Hergrimer glade frän Islandet kom,

Hans moder sprang ut, att i famn honom sluta;

men fadren han ropade: "Son! Vänd om

”från fädernehuset, om icke med ära

”din resa du gjort. Dina öden förglöm,

”och säg blott, om trollön du varit så nära,

”att henne du sett — Hvad? Hergrim! Du tiger!

”Af fruktan och oro min plåga nu stiger!

”Säg, har du fullbordat min käraste dröm?”

Då smålog den unge; men icke hans löje

var bittert. Han talade: ”Om till ditt nöje

”jag utfört mitt värf, sjelf bestämma du kan.”

Högt ropade fadren: ”Jag vet du är sann.

”Och nu är jag lugn; ty ditt öga mig röjer,

”att resan gått lyckligt. Och gerna jag dröjer

”med spörsmål och svar, tills i gästningens rund,

”der fröjd och förtrolighet sluta förbund.

”Men hvar äro de, som dig följde på vägen?” —
Då svarade Hergrim: ”Frän närmaste sund

”de foro till Haloges gille. Men sägen,

”hvar är min Ogn?” — ”På gullstickad bädd

”hon hvilar sig,” svarade Amu helt rädd.

Strax Hergrimer lopp till sin älskade maka:

”Hvi suckar du så, då jag kommit tillbaka?

”Min Ogn! — Ingen långväga lärd skall nu oss

mer skilja!” —



De gingo till högalofts salen
,

der allt var så ljust som i vårklädda dalen.

Mång gullröda kittlar, mot sprakande bloss,

månd skina som sköldtak i glada Valhalla.

Den vänliga Amu säg tårögd, men gladt

åt Ogn, hvilken blek vid sin Hergrimer satt.

Och glädjen steg högt ibland männerna alla,

som vårfloden växer. Snart Hergrimer blef

bespejad om färden; och allt han beskref

så höfviskt. Och Arngrimer Rese, med blicken

ungdomeligt varm, tycktes suga hvart ord

ur Hergrimers mund; och han slog i det bord

och ropade: ”Moder och Maka! Nu dricken

’min enföddes skål! Må en droppe också,

”du Ogn, i din förstföddes bägare slå!

”Sin faders bragd han en gång skall fullborda!

’'När morgonen randas, då låtom oss orda

’om öfriga ämnen; nu hvila de må!”

Försökte än Ogn att ej yppa sin smärta.

Men se, då om qvälln, till sin Hergrimers hjerta

hon sjönk, sade han: ”Hvarför skälfver ditt bröst

”som stormande våg? Kan ej det ge dig tröst,

”att Hergrimer kommit? Du ifrigt mig frågar

”hvar Asarne äro? En hemlighet

”du har, som för Hergrim du yppa ej vågar;

”och du hvarje Hergrimers tanke dock vet!”

Då snyftade Ogn. Så bittert hon gret,

trötts Hergrimers kyss. Fastän solstråle brinner

på källan, han djupet ej uppvärma hinner,.



Omsider när Onar på stjernvägen kom^

de slumrade in. Sof Hergrimer glade

så djupt och stilla. Men makan, som hade

förfärande drömmar, spratt till, likasom

en Vätte i skogsfall. Hon ropade: »Make!

»Jag ser, att dig famnar en mångvingad drake.

»O! jag har förvållat din död; men jag svär

»att följa dig, hvart ock din bana dig leder.

»O, bifall den renaste bön jag dig beder!»

Då svarade Hergrim: »Du villad ju är

»af Sömnalfen?» — Sade nu Ogn: »Du skall finna

»att mod icke fattas en älskande qvinna

»

Han talte: »Du tror då, att mod jag ej har,

»att skåda den skräckbild din inbillning danat?»

Hon ropade: »Ve, oss! Ej digtad den var;

»dig Starkodder Jätte till envige manat.»

»Ha!« svarade Hergrim: »Jag länge det anat.

»Hvem skonar väl den, som din älskare blef?

»Hans våld emot dig har jag listigen hämnat,

»må han nu bestraffa det svek jag bedref!

»Om Gudar till Starkodders offer mig ämnat,

»mitt lif var dock sällt, när jag dig varit kär»

Djupt suckade Ogn: »O, att Asarne lemnat

»dig råd eller hjelp . . . Men allena du är! . . .»

Då sade han stolt: »Är min ära dig kär?

»Jag sjelf stal från Starkodd hans brud, och jag låter

»ej vän eller fiende böta för mig.

»Men visligt för alla vår tvekamp förtig!»

Så samtalet. Länge den väna dock gråter,

fast Hergrimer ömt henne sluter till sig.
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Mång dagar förflöto. Med skämtan och gamman,

han sökte att muntra sin bäfvande hälft.

Omsider de farorna glömde tillsamman,

förrn Måne på nytt sin sköld hade hvälft.

Men tiden till Sämingers bröllopp var redan

för handen, och långväga gäst, längesedan,

på färden begifvit sig, flock efter flock;

så flyttfoglar tåga. Sig närmade ock,

med hela sitt hushåll, den högsinte Svade,

samt Mjell den hvitarmade. Hon med sig hade

den Blotmannen Thorre, sin bror, och hans ätt

i följe. Fast icke det lyckades lätt

att mildra hans sinne: okynnig han syntes,

när resan beslöts och när resan begyntes.

Han mumlade nu till hvitarmade Mjell:

»Din tärna väl sagt mig, hur ned bland de döde

»din make har gått, och huru ditt öde

»i dimmor förmörkats. Kring dalar och fjäll,

»beslöt jag att efter dig spejande tåga.

»Jag lydde en syn, som jag fick i en dröm,

»och glömde, i vådan, att Gudarne fråga.

»Jag rusade bort såsom fjällarnas ström,

»med Göa den lilla, och Nore och Gore.

»Jag vågade icke att öfverge dem,

»om hatfulle Thjasse med Hårdverk nu vore

»på återfärd, förrän jag sjelf hunnit hem.

»Men Gudar mig straffat för det jag dem glömde;

»jag fann dig, och såg — o, min fasa är stor!

»Med Nordgudars ovän
,
med AsiaThor,
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»jag såg att du fraggande gullhornet tömde!

»Och dig jag dock lydde. Jag följer — och hvart?

»Till Haloge, hvilken mot Nordgudar vågar

»att trolsa Men hämnarens ljungeld ren lågar;

»den rigtas, och drabbar förhånaren snart.»

Så Blotmannen Thorre. Man längre nu tågar;

men se, då man närmare Holgaland kom,

och AsiaDiar de vandrande mötte,

strax Thorre sin blot-ten i jorden då stötte,

och ville med hela sin ätt vända om.

I harmen han tog liten Göa vid handen,

så härdt, att hon våndades, ängsligt hon vred

sin liljearm. Snöhvita Mjell äfven led
;

men sökte att lugna den brusande anden.

Hon hviskade: »Glöm ej Kung Dumbers fall.

»O broder. Ett offer sjelf blifva du skall,

»om Hårdverk och Thjasse dig möta. Och ville

»du lemna båd mig och den värnlöse lille

»åt mördarne? Då såsom de är du kall.

Hon teg. Men den stilla, framsmygande tårea

förmildrade Thorre. Då bad hon igen:

»Vi Jlolgaland hunnit; o, följ oss dock än!»

Då mumlade Thorre — de gråsprängda håren

sig reste af vrede: — »Ja, Asarne vill

»jag följa, som ulf följer hjordar i spåren.

»Nyss Glöd mig en uppmaning skickat dertill.

»Mot Asar jog icke mm arm tänker lyfta;

»bereda dem gudaförhånares lön.
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»Så skall jag, med lågande offer och bön,

»men eldslågan plär äfven spränga en klyfta?

»Sen kan jag på Thjasse och Hårdverk mig hämna;

»sjelf vredsinta Glöd skall sitt bistånd mig lemna,

»sen Asarne fallit. Den häll som är störst

»bland fjällraset, störtar i hafsdjupet först.»

Så tänkte han. AsiaOden med oro

det märker, och hemliga varningar ger

åt sina, förrn Haloges borg man ser.

Nu trånadens månhvarf fulländade voro.

Och Säminger djerfve till brudebänk gick,

med Naumu den milda. Nu stunderna foro,

som strålande Alfer, förbi deras blick.

Högst upp, vid det välfägnadsymniga bordet,

satt Haloge sjelf, såsom fornseden bjöd.

Hans broder, den gästfrie Hler, förde ordet.

Men tyst satt värdinnan, den vredsinta Glöd:

hon blickade upp, som en eldsol så röd,

på tärnorna, hvilka kring gästbordet gingo.

Skön Eymer och Eysa mång stickord ock fingo.

Föll ögat på Vifel och Veset, en gång,

stack Glöd upp en blick, helt förfärlig och lång;

så hotande norrsken på snöfjällen sväfvar.

Näst höga värdinnan satt vise Kung Gevar.

samt Ashild den väna och snöhvita Mjell,

med Blotmannen Thorre och högsinte Svade;

framför sig de Asia-Diarne hade.

Om resan till flammande Heklas fjäll,
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der talades mycket, till sednaste qväll.

Den gästfrie Hler gjorde frågor beständigt.

Men Diarne lämpade talet behändigt,

på växlande ämnen, som fadren bestämt;

ty Blotmannen Thorre dem spejade jemt.

Sju Ungdrottar plats ned vid bordsändan togo,

Rolf, Raudfeld och Gevars två söner der logo

åt snillrike Hothers beständiga skämt.

Men tigande satt både Nore och Gore.

Den snillrike Hother en varnande blick

af Gevars förtjusande dotter nu fick:

hon räddes, att envige fjärran ej vore.

Men allt var så fredligt. Som klarögdt ny

ses växa, så tilltog nu glädjen derinne;

och glädjen derute steg högt emot sky.

Blott Thorre, med nordvinterns natt i sitt sinne,

till sönerna sade: »Förförelsens hem

»är här. Och J kunnen ej trygge här sitta.

»De Asiasånger ert öra besmitta,

»och lätt kunna unge förtrollas af dem;

»ty här hafva Asarne runevigt jorden.

»Och hvad de oss sagt om det flammande berg,

»jag erfar. Här marken oss senor och merg

»förtorkar!...» Och sönerna hörde de orden

med bäfvan. De vankade skygga omkring;

men smögo mång blickar på tärnornas ring,

fast, nära vid fadren, de blickade vilda.

Så alvar och skämt ännu växlade om,

tills Måne med stjernornas brudfackla kom.
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Då nedsjönk Säming vid Naumu den milda,

på gullstickad bädd. Tvenne stjernor likså,

sen länge förut de i natten stått skilda,

förenade sjunka, i böljorna blå;

det tycks som af jordföddes blickar de skrämdes.

En tanke nu qvalde mång ungmö och gäst;

skön Eymer och Eysa dock grubblade mest.

Tre dygn hade bröllopet räckt, då bestämdes,

att Naumu den milda till Horgabrud

man inviga skulle. 1 gyllene skrud

hon pryddes, och se, hon nu Thorgerd benämdes

men vredsinta Glöd blef förstummad af harm.

Nu AsiaOden ett kosteligt smycke,

till namnfäste, hängt på den invigdas barm.

Det offret var icke i systrarnas tycke:

»Ren glädja sig alla åt Naumus lott!

»En sådan klenod ha vi äldsta ej fått.

»Kan Vifel och Veset ej smycken oss skaffa,

»på vikingasätt, vi med köld dem bestraffa.»

Sen talade båda, med systerligt smek,

till Thorgerd, om glädjen att se hennes lycka.

Dem Thorgerd till hjertat sågs kärligen trycka;

skön Eysa blef röd och skön Eymer vardt blek.

5
) Schönning förmodar att den Thorgerd Horgabrud, (prestinna), som af

Hakon Jarl dyrkades i Norge, varit en dotter af Haloge, och tyckas de skäl

han anför, vara styrkande, hälst Skalda i d. y. Edda säger att Thorgerd var

kung Haloges dotter. Hos de gamle Nordbor var det öfligt, att, dä någon gaf

en annan ett namn
,
skulle han äfven förära något såsom namnfäste. Detta bruk

kan anses lika med de kristnas faddergåfvor. Ordet Tannfä har äfvenledes sin

motsvarighet i vår allmoges sed, att en mor bör erhålla någon kostbar skänk af

fadren, när deras barn får sina första tänder.
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Men obemärkt ännu, fast skönast i gillet,

och mildast i sederna, skarpast i snillet,

var dottren af Gevar. Hon sprang från sin lek,

att rätt få det prisade smycket betrakta.

Små fingrar det vände, så ofta och fort,

i lutande tinning stod öga så stort.

Då hviskade ljuslette Beldegg helt sakta:

»J Gudar! Tre månhvarf ju endast förgått,

»sen ungmön jag såg, och dess strålande öga,

»likt sommarens himmel, är redan mer blått!

»Hvad rundning den svällande barmen har fått!

»Hur skön och belockad är pannan den höga!»

Nu hände, att dägliga ungmön, på skämt,

sig ville förkläda. Hon tiden bestämt,

då männer och qvinnor till nötskogen foro.

Skön Eysa och Eymer beställsama voro

vid sveket: de afklädde henne i hast.

»O, se hvilken barm! Huru spänstig och fast.

»Till höger, till venster två Alfer dem skilja;

»ja, hvitare är den än hvitaste lilja!»

Så hviskade Eysa och Eymer. Då kom

den ljuslette Beldegg i salen, liksom

en ande, uppstigen ur brudsalens tilja,

på Siarens maning. Ett sårande rop

ger ungmön. Förfärad hon krymper sig hop,

vid Eysa och Eymer, som hemligen skratta ®).

Men ljuslette Beldegg ej kunde sig fatta;

6) Saxo säger att Beldegg såg Nanna, under det hon badade, och att han

förtjustes af hennes fägring.



förvirrad han utgick. All dagen lång,

han vankade ensam, och qvad denna sång:

»Det blossar en eld uti lunden;

»allt högre den lyfter sig.

»Skön blomma! O, kommer den stunden,

»då lågan skall tära dig?»

»Jag såg dig! Från liljesådd kulle

»man borttagit blad och strå,

»att skönare lysa du skulle.

»O, hvarföre sjönk du då?»

»Jag såg dig! Din fägring fullkomna;

»drick lågan af ljusets ström!

»Låt sedan min ande få domna

»vid dig, i de sällas dröm!»

Snart samqvämet åter i salen begyntes;

men ungmön på länge derinne ej syntes.

Knappt vågade mera hon uppslå sin blick,

och undan för ljuslette Beldegg hon gick,

så blek som en mö, då en eldstod sig närmar,

ur älskarens ätthög. Nu yrar och svärmar

den ljuslette Beldegg: vid tärnan han står,

vid tärnan han sitter, vid henne han går.

Hos fostbrodren Hother sin tillflykt hon söker.

Men denne alltjemt hennes ängslan föröker;

ty skämt eller sång blott till gensvar hon får.

Nu ljuslette Beldegg på knä henne tager:

»Min Nanna du vare! Min Nanna jag svär.
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»att alltid dig kalla.» — Då ropades der:

»Gif namnfäste, namnfäste!» — Beldegg nu drager

en gullring af armen och fastsätter den

på ungtärnans lockar. Tillbaka igen,

hon ringen ifrån sig på tiljorna slänger;

bland qvinnornas skara hon in sedan tränger.

»Hell, Nanna!» Så ropte det g^ädtiga lag.

De gamle ät ungmön logo så kärligt,

och tömde för henne sitt gullhorn begärligt;

och Nanna hon kallades från denna dag.

Men namnet som Ljungarens röst henne skrämde.

Man skämtade länge deröfver och log,

dä AsiaBrage sin gullharpa stämde:

om Balder och Nanna ett qväde han slog;

och alla de höga Gudinnor han nämde.

Men hemligt hans rusade tanke nu flög

till Ogn. Blott för henne han gullhornet tömde;

för henne han qvad, och om henne han drömde.

När harpan var bortlagd, ung Hother sig smög

till den. Och med röst, än som stormvinden hög,

och än såsom västans saktaste susning,

han sjöng denna sängen, med hjertats berusning:

»Oden och Thor, eller Balder och Frej

»känner jag icke; fruktar dem ej.

»Fädernas Gud jag blott tror;

»hans kraft är stor.

»Senor han lade i denna arm,

»gjorde min ande öppen och varm
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»för harpan, vännen och mön.

»Hvad härlig lön!

»Nanna min älskade kalla de må:

»henne jag offrar mitt lif ändå,

»Ej aktar jag gull och land,
^

»mot hennes hand»

Sig fägnade alla åt Ungdrottens lek.

Skön Nanna sprang fram, och små armar så kärligt

hon slog om hans hals, och hon kysste begärligt

hans solbrända kind, under innerligt smek.

Då lyfte ung Hother sin fostersyster

på arm, och han svängde med henne omkring:

ett sorl dervid blef som på Allherjarting.

Men ljuslette Beldegg stod tankfull och dyster;

han mindes sin skymf med den kostbara ring.

Ung Hother den upptog, och räckte den höfligt

till AsiaDrotten. Det var icke öfligt,

att taga igen hvad man gifvit en gång;

och Beldegg till Hother då qvad denna sång:

»Gåfvan, jag skänkte,

»jag tar icke åter.

»Kungsmön mig kränkte;

»men Beldegg förlåter,

»och spänner ej bälte

»med Svartalfers like,

»med skägglös hjelte,

»och Drott utan rike.»

Och vred slängde Hother den gullring på jord;

och halfhögt han qvad dessa trottsiga ord:

Ling. I. 20
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»Gåfvor, sorn ingen vill äga^

»gifvaren hedra ej pläga.

»Hjeltar af hullet ej yfvas;

»lätt kan af svärdet det klyfvas

»Är draga skägg öfver haka,

»mod gifver rike och maka.

»Ungdom är rik, och kan skänka

»allt, hvad de vise sig tänka.»

Ej någon den ordhvassa striden förnam;

blott Gunde den falske. Och så i sitt sinne

han hviskade listigt: »Snart stunden är inne

»att höja min länge förnedrade stam.

»Och får jag ej konungadottren den sköna,

»skall hon eller fader min hämd få röna.»

Så Gunde. Men AsiaOden gick fram

helt tyst till ung Hother. En blodruna tyckte

han stå i dess panna. Hans röst honom var

som pestvinden, hvilken från Eljudner far.

Snart skämtet och gantandet gästerna ryckte ®)

än hit och än dit, i berusande ring,

som hafshvirfvel drager en julle omkring.

På gröngräset många nu leka och dansa.

Här ungmör med skimrande blommor sig kransa;

der ungsvenner brottas. I mod och i sång

är Hother, bland unga, beständigt den förste;

men Vifel och Veset, bland männer, de störste

7 ) Hother var, enligt Saxo, icke vacker till utseendet; men hans mod, har-

pospel och vältalighet tillvunno honom Nannas kärlek.

8) Ganta, betyder gäckas, drifva apespel.
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näst AsiaDrottar, i rodd och i språng

Ung Nore och Gore, som ej fingo leka,

för fadren, men sågo skön Nanna alltjemt

sin segrande fosterbror hjertligen smeka,

de retade denne med bitande skämt.

Dä grep han i svekfulle Gore. Behändigt

vred denne sig; knälagd han vardt dock beständigt.

Då framgick ock Nore. Straxt Nanna helt blek

till bröderna ropte: »I strid och i lek

»var Hother er trogen; och J honom sviken!» —
Men snillrike Hother vill strida allen,

och ingen får nalkas. Nu sten efter sten

mot honom ses flyga. Vid jämren och skriken

frän Nanna, Kung Gevar far ut och han gör

ett fridsrop. Hans fosterson lydigt det hör.

Enhvar nu berömmer den snillrike gossen;

men Beldegg han tiger. Från Hother då går

en blick, mera dyster än nordliga blossen.

»Ha! Föga mig gläder det bifall, jag får

»ty vreden än brinner.» Så Hother nu sade

till Nanna. Men hon kring hans hals genast lade

sin snöarm, och smög liten mund till hans kind.

Strax flyktade vreden, som ilande vind.

Hvar dag tyckes gillet allt muntrare blifva:

nu infall åt infall en utmaning gifva.

Nu lekar och sånger, och skämtan och dans

sig fläta ihop, som en blomsterrik krans.

9) I rodd och i språng. Bland de kämpalekar, som Nordborna höllo, var

äfven den att ro i kapp. En öfning af högsta vigt på de tider, då segelkon-

sten ännu var högst inskränkt.
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Skön Eysa och Eymer, som tindrande stjernor,

jemt svängde kring Veset och Vifel. — Det såg

den vredsinta Glöd. Liksom brusande våg,

hon ropade tvä sina trognaste tärnor:

»Till jungfrubur Eysa och Eymer i hast

»nu förcn, och bommen försigtigt och fast

»dess port.» — Begge tärnorna suckande bära

det sorgbud till konungadöttrarna kära,

som gråtande följa dem, klagande så:

»Vi skola då aldrig de älskade få!»

De lyss, hvarje dag, på det stormande gille:

»Mon Vifel och Veset oss rädda ej ville?»

De lyss, hvarje natt, och de sucka helt (ungt:

»Vår syster vid Säming nu hvilar så lugnt!»

Dock Thorgerd med systrarna delade qvalen;

men fåfängt hon bad både moder och far.

A nyo besöktes den höghvälfda salen

af nykomne gäster: Kung Höfund det var.

En snöfärgad fridstaf i handen han bar;

en skarlakansbonad på hjessan han hade.

Hans mörkgröna lifrock i fållar sig lade

kring höften, och silfrade skägget det låg,

längs nedåt hans midja, likt skummande våg.

Tolf män honom följde; man såg uppå dessa

tvåhundraårs snö öfver bröst, öfver hjessa.

Stor vördnad dem visade gammal och ung.

All Nordlandens domare var deras kung;

med väld aldrig delte han jordlifvets lotter. ^

10) Höfund, var en förebild af jordisk rättvisa, och en sidobild till myten

om Forsete. Se Hervararsagan.
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Snart milde Kung Radbart till Haloges gård

nu kom, med skön Rinda, en femårig dotter.

Hon sköttes af Thorgerd, med innerlig värd.

Ren allt uti laget är fredligt och stilla;

blott Thorre och Glöd denna frid icke gilla.

Men Höfund och Radbart och Gevar sitt horn

nu sögo, som höstsol det mognade korn.

Der stod liten Göa, der stod liten Rinda,

som blommor i Lognfaras heliga lund.

Med hand bakom ISnd, och med ögon sä trinda,

de sågo än stint på hvarandra, en stund.

Snart logo de begge, med rosende mund;

snart närmade, hjertligen redan de lekte

tillhopa, och gingo sen hand uti hand,

som ungsvanor flaxa kring sjöastrand.

Ung Rolf sä glad liten Göa nu smekte,

och kallade henne sin käraste mö.

Då brunno hans kinder som solstrimmad snö.

Men vredsinta Glöd som ett lodjur nu skickar,

kring värd och kring gäster, förrädiska blickar;

så smyger en orm i det volmlagda hö.

»Nog länge mitt blod utaf vrede har sjudit,

»när får dä i blod det svalkas igen?

»Jag också har gäster till bröllopet bjudit;

»hvi dröja då Thjasse och Hård verk än?

»Ren tiden är inne, då komma de böra,

»att gästerna alla i bruddansen föra,

»vid klingande spel utaf slagsvärd och spjut.»

Så Glöd, i sitt innersta, ropade uU

Som ulf jemt spejar, med blick och med öra.
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så spejade hon, ifrån morgon till q vall,

om Thjasse ej märktes pä blånande fjäll;

tj dagen den aftalda redan var inne.

An glädje och frid lyfte gästernas sinne.

Men Thorgerd den milda hon var icke glad,

»En hemlighet tärer min älskades hjerta.

»O, låt mig få dela din oro och smärta!»

Så Säminger djerfve sin älskade bad.

Hon svarade: »Sorgliga händelser stunda,

»det ser jag, full nog, på min moders blick.

»För din skull jag lärde att henne utgrunda,

»och sjelf från Ogn jag ett sorgebud fick:

»hon kommer ej hit, hennes Hergrim ej heller.

»Dock hviskar en aning, lik stormen om höst,

»allt högre och högre den höjer sin röst.

»Den säger, att Hergrims blod det nu gäller.

»Fast tapper han är, blott två armar han har . . . .»

Så Thorgerd den milda. Ur himmelsblått öga

ett tårregn brast ut, och hon lugnad ej var

af älskade Sämingers tröstande svar.

Hur kärligt än solen, på lufthvalfvet höga,

ses blicka, hon hämmar ej källornas lopp,

som frusa ur jordgrundens innersta opp.

Men Ijuslette Beldegg, med hatfulla blickar,

än ser på ung Hother, än misslynt han nickar

åt Nanna den sköna; och sedan så tyst

han hviskar inom sig: »Min Narna du kysst.

»Du varg! Jag vill Höder den blinde dig kalla;

»dock skall jag för dig, såsom Balder, ej falla!»



Men knappt dessa orden inom sig han sagt,

och blickat på Nanna, som oöfverlagdt

mot AsiaOden ung Rinda sågs lyfta,

och knappt denna lilla, med sprittande blod,

men tyst som en graf, börjat hemligen snyfta;

då spåmannen Hrosstjof emellan dem stod.

Sitt ena, starktlågande öga han sänkte

på Rinda, och skakade hjessan den grå.

Förskräcktes dä konungadöttrarna små.

Men AsiaÖfverdrott utforska tänkte

den nykomne gästen, som hviskade så

:

»Strid skall börja,

»blod skall rinna.

»Ätt skall sörja,

»hämd ej vinna,

»förr än ofödd Drott

»emot baneman gått.»

Så spåmannen. Strålögat fästat han hade

på AsiaOden, som händerna lade

för bortvriden panna; ty mot honom kom

en strålflod. Men se, då han vände sig om,

var Hrosstjof försvunnen. Och AsiaOden

han hviskade: »Hufvudet svindlar, och bloden

»mig bränner. För ögat går ring efter ring;

»jag anar förvånande, framtida ting.»
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Slutanmärkning.

Att Äger är densamme som Age, och således en lemning af fornnordisk

myt, derom tyckes intet tvifvel vara. Den välvillighet, hvarmed Asarne af en

del norddrottar upptogos, var förmodligen orsaken, hvarföre de förre inblandade

de sednares mytlära i sin. Den historiske Hler var deras förbundsvän, och som

han bebodde en ö, kunde hans namn lätt förblandas med hafsgudens, hvilken

också stundom kallades Hler; och vi se att i d. y. Edda framkommer myten

om Äger alldeles opåkallad, utan sammanhang med de öfrige delar om Asaläran.

Det tyckes som författaren sjelf varit villrådig i detta ämne.

Njord säges i berörde mytlära råda öfver vindens gång, stilla haf och eld.

Honom åkallar man pä sjön och vid liske. Här framträder han såsom vattnets

gudomlighet och beherskare. I solsången nämnas äfven Njords nie döttrar. Det-

ta visar att han äfven sammanblandades med Äger, hvilken också hade nie dött-

rar. Hvad angår Hejmdalls nio mödrar, tyckas dessas namn, Gialp, Elgia,

Angeya, Atler, Sindur m. m. äfven vara bilder, lånade af vattnet i allmänhet.

Härom mera i not. 2 vid 25:te sången.

Ägers maka Ran, hvars namn liknar vattnets gudomlighet hos Tnderna,

nämnes icke ibland gudinnorna, icke heller han sjelf bland gudarnes antal, el-

ler såsom bofäst i någon af deras borgar, hvilket allt tyckes bestyrka
,
att myten

om honom först här i Norden blifvit uti Asaläran upptagen. Äger, Hler och

Gymer äro ett, enligt Skalda i d. y. Edda, och i Lokes smädesång heter det,

att Gymer är Gerdas far. Se vidare slutanmärkn. vid 14:de och 17:de sångerna.

Hvad d. y. Edda anförer om UtgardaLoke böra vi icke heller förbigå. Han

beskrifves såsom den värste i synvändningar, och Öfvervann med sin trolldom

sjelfva AukaThor, då denne kom, för att pröfva hans makt. Att hans verkliga

mytiska namn varit -Loge, icke Loke, men förvandlats dertill genom uttal eiler

felskrifning; att han, såsom en mot Asarnes lära stridande gudomlighet, blifvit

ansedd för ett ondt väsende, och att han, till skilnad från Asarnes myt om

Loke, fick namnet UtgardaLoke, emedan Jättarne, hvars gudalära han tillhörde,

såväl i mytisk som i historisk mening, troddes bebo yttersta kanten af jorden,

der det stora verldshafvet begränsar henne; detta allt kan styrkas.

Då Asamyterna icke kunde på en gång uttränga de fornnordiska trosläror-

na, måste de antingen stå vid sidan af hvarandra, såsom ljus och skugga i den

politiska taflan, eller också de gamla bildei na uppsugas i den yngre, segrande

lärans symbolik, likasom de Einska myterna uppspäddes med Kristna helgons

namn, och ännu lefva tillhopa med dessa. Äfven är det möjligt, att liksom

den historiske Hler blifvit af Asarne sjelfva upphöjd till gudavärdigheten , så har

också den historiske Loge eller Haloge, hvilken sedermera hjelpte Hother, dä
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han besegrade Asadiarne, kunnat blifva af desse framställd såsom trolldomens

förste. Den segervane Romarn kallade alla sina fjermare motståndare barbarer;

men Nordbon utmålade sina fiender som trollkarlar, för att beteckna deras list

eller öfverdåd, och ännu fortgår hos vår allmoge sägnen om Fjällfinnars och

Lappars trolldomsförmåga, sedan den tid, dessa voro af olika religion och stats-

förhållande till vårt land. Det är äfven troligt, att den mytiske Loges prester,

eller så kallade ättlingar envist förföljt Asarnes lära, hvilket åtminstone synes

hafva varit fallet med Thorre, som, enligt sagans uttryck, varit en stor Blot-

maii. Om än, såsom några påstå, en äldre Thor varit dyrkad i Norge, kunde

likväl sekthat hafva födt stridigheter, så väl hos de gamle hedningar, som hos

de nyare Kristna. Sådant kunde äfven hafva uppstått af det skäl, att Oden,

Asalärans högsta gudomlighet, föreställde solen, och Thor blixten och dunstkret-

sens eldämnen, hvarföre dessa Asagudomar måste ur folktron småningom ut-

tränga begreppet om Loge, såsom högsta bilden af sol och eld, då Äger deremot

(vattnets sinnebild), likasom Kare (luftens), allenast hade en af Asalärans lägre

väsen, Njord, till motbild. Vidare om UtgardaLoke i slutanmärkningen till

17:de sången.

Surtur tyckes äfven vara en för Asarnes ursprungliga mytlära obekant Ande,

så vida han icke hörer till deras mysterium om Allfader. Hans namö betyder

den mörke eller förborgade. Han nämnes blott få gånger i Eddorna, och är

icke bestämdt försinligad som de öfriga Magterna. Det mystiska sätt, h varpå

han framträder, gör houom hög, eho af dessa läror han ursprungligen må hafva

tillhört. Men om han antages som ett uttryck af fädernas mysterium om All-

fader, då blifver detta just den punkt, ifrån och till hvilken alla tydningar af

Asamyterna måste ledas, och den förbistring, som hittills röjt sig i mytologer-

nas begrepp om Oden, Valfader och Allfader m. m. försvinner på samma gång,

som deras ögon upplysas af urljusets (Muspells) rena flammor. Äfven tyckes

det att myterna om Muudilförs barn, om Bil och Hjuke, som Måne tog från

jorden, m. fl. skulle vara lånade af någon annan lära; ty de äro obehöfiiga i

Asaläran
,

då sol och måne deri föreställas genom hennes högre gudomligheter.
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ELFTE SÅNGEN.

Än fortsattes gillet och glädjen och sången,

derinne bland gästerna: alvar och skämt,

som skyar och solstrålar, vexlade jemt,

och horndryck och kärlek berusade mången.

Till sängs sig ren smögo de nygifte två;

men Vifel och Veset beställsame slå

allt jemt uti hornen. Snart krafterna domna

hos en efter ann, för de bröders försåt.

Ren några här knäga, och andra der somna;

men Vifel och Veset hånle deråt.

Till slut gå de bort ur det orklösa laget:

»Upp! Säll vid sin brud sofver Asiason;

»men oss man belönar med svek och med hån

;

»vår trohet är glömd, och vårt hopp är bedraget.»

De gå till en skidgård, två manslängder hög;

en hvar som en ande deröfver dock flög.

»Hej! Kunde vi konungadöttrarna rädda,

»och finge på draken vår bröllopssäng bädda! —
»Ej nånsin den rosenmunnen jag kysst!» — — —

Så hviskade Veset och Vifel tyst.

Af tjenstmörna varnades systrarna båda:

»Här gånga två män; de oss kunna förråda!»

Då sucka skön Eysa och Eymer med list:

»Två skuggor det är af de bröder, vi mist.»

Förskräckta i bädden sig tjenstmörna gömma.
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dock drömma de vakna. Ur sängen ett språng

de togo till dörrn; ty der qvads denna sång:

»Älskade tärnor!

»Måne och stjernor

»somnat i skyn.

»Vaknen och flyn!

»Tyst hviskar vinden:

»Gullgördeln binden!

»Borgen och byn

»hvila sig. Flyn!

»Tyst hviskar vågen

:

»xMed älskarne tågen,

»raskt pä min bryn!

»Skynden och flyn!

»Sjödrake nickar:

»Tärade blickar,

»bleknade hyn

»gagna ej. Flyn!»

Skön Eysa och Eymer, med klappande bröst,

de hörde den sången. Förtviflan och tröst,

på en gång, den födde. I sängen tillbaka,

och äter till dörren de smögo, på tå.

Skönrundade lemmarna började skaka,

fast ådrorna brunno De kläda sig på,

och växelvis sjunga de kungsdöttrar två:
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»Sång hör jag kalla;

»skall jag den tro?

»Väg hör jag svalla;

»ger den mig ro?

»Vind hör jag susa*

»Älskade, kom!

»Storm hör jag brusa:

»Dotter, vänd om!

»Nu strida mång irrande tankar

»om hjertat; som skummande våg

»rycker på vacklande ankar.

»De kyla min barm och de elda min håg

»Än mörka, än ljusa,

»de hota och tjusa.

»De ropa: O, kom!

»De ropa: Vänd om!

»O! Törs jag mitt hjerta ej tro?

»Det hviskar om kärlekens gamman,

»om frihet och ro.

»Men sorger hjertat bebo.

»Tårar släcka ej flamman!

»Suckar fläkta den opp! —
»Mod och hopp!

»Kom då, 0 kom!

»Vådan förgäta vi;

»se dig ej om!

»Systerligt fläta vi

»armar tillsamman.

»Kom! O, kom!»
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Nu älskarne trcingta, som fängslade lommar,

till sjön, och de uppbryta riglar och bommar.

Då flyga två Fylgjor igenom den lund,

och hviska förtroligt i tjusningens stund:

»Tyst på strand!

»Fort på däck!

»Ingen bön, intet knot,

»blott var öm och var fast!

»Skynda, älskare käck!

»Lossa sjödrakes band!

»Hissa segel på mast!

»Fäst nu rå, fäst nu skot!

»Falta rodret i hast!

»Sen, med slingrande arm,

»sätt din kungsmö på knät;

»tryck än midja, än barm!

»Sucka, sucka så varm!

»Natten hör icke det.

»Natten ser icke det.»

De flydde, och allt var i borgen så tyst ’).

Men sedan, när Sol hade barrskogen kysst,

och herden de vattnade hjordarna vallat,

1) Denna händelse är tagen ur början af Thorsten Vikingssons saga. Der

står att Vifel och Veset nedsatte sig på Bornholm (Borgundarholm), men dä

denna ö icke kunde nära dem^ for Vifel sedan till YngveFrej i Upsala, blef

hans landvernsman (härförare) och nedsatte sig på en ö i Mälaren, som efter

honom kallades VifelsÖ. Det är möjligt, att en ö med detta namn funnits i

Mälaren, fastän flera af dess 1300 holmar hafva under århundraden, kunnat,

genom isvrak eller dolda strömdrag, blifva så utskurna, att de måst af inbyg-

garne öfvergifvas^ och sedermera äfven till namnet försvunnit.
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och tärnan de hirdmän till dagvarden kallat,

gick Glöd till den uppslagna jungfrubur,

snart märkande sveket. Som stridsmannens lur,

så ljöd hennes stämma till sofvande maken

:

»Befall dessa halfvakne, rusige män,

»oss hämta de flyende döttrar igen.

»Befall dem att lossa den vingade draken!»

Och Haloge, vaknad vid makans rop,

lät kalla de rusige svenner ihop.

Men fåfängt! De Vifel och Veset ej hunno;

en dimma gått opp, uti den de försvunno.

Förstummad stod Haloge, skälfvande Glöd;

han som åskmolnet mörk, hon som blixten så röd.

Försökte nu AsiaOden att lindra

de lidandes qval, det försökte ock Hler,

samt Höfund och Gevar. Och slutligen, när

en tår ifrån Haloges ögon sågs tindra

,

blef hjertat mer lätt. Efter regn lika så

sig lägger en storm. Och likså, inom sunden,

kan bränningen fortgå, fast vattnet i grunden

är stilla. Men båda nu rasa ändå

i hjertat af vredsinta Glöd; hon ej orkar

bestyra om gillet; hon har ej en tår.

Hon tynar som alen, då floden förtorkar.

Nu Blotmannen Thorre och sönerna två

hon kallar Med heliga stafven de gä

kring skidgården höga, vid jungfruburen.

Förbannelsens kretsar de öfver den slä,

och qväda, med stämma af mumlande tjuren:
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»Anger, utan försoning,

»dem följe i fredlig dal!

»Hämden, utan försköning,

»dem jage ur gästfri sal

!

»Vänner i deras boning

»vare hunger, blygd och qval.»

Så sjöngo de trenne förbannelsens sång,

och slogo besvärjningens krets än en gång.

Men fåfängt! Ren döttrarna fjärmare voro;

på rullande våg de med älskarne foro.

Nu liknade gillet en segrares fest

i borgen, dit han, såsom objuden gäst,

sig smugit, och qvinnorna fjärran ha flyktat.

Der rinner det mjöd, och der dukas det bord,

men icke der höres ett muntrande ord,

och sångarn sin andebesvärjning har lyktat.

En objuden gäst kom i gillet också,

och hastigt från gullbänken Säminger spritter;

från Thorgerd till fader han smyger på tå:

»Se der, hvar den oglada Ondurdys sitter;

»hon icke en helsning oss gifva gitter!»

Blef AsiaOden så dyster i håg,

när åter han oglada Öndurdys såg.

Kring henne de kittslige Ungdrottar gingo;

ej ord eller blick utaf henne de fingo.

Hvar ungmö så mild henne välfägnad bjöd;

men icke förtärde hon kost eller mjöd.

Lik Siarn, som söker den nedsänkta skatten,



320

så tyst hon der satt, hela dagen och natten.

Helt skygg blef en hvar för den graflika hamn;

man skalf, då det hviskades Öndurdys namn.

Men liksom när stormen, från bergskogens toppar,

far ned och far opp öfver höjd, öfver dal,

och susande vingen i böljorna doppar,

och väcker ur djupet den slumrande hval;

så väldigt ett buller frän borggården hördes.

Förfärade qvinnor, med ungtärnor små,

i gästfyllda salen sig störtade då,

der allmänt den heliga gästfriden stördes.

Blott vredsinta Glöd satt helt lugn i sin håg,

och ofta åt dörren hon forskande säg,

Då ropade flere af gästernas skara:

»Sög, dörravakt, säg hvad på färde nu är?»

Strax svarade denne: »En Jotunahär

»beväpnad, jag ser omkring borggården fara.»

Förfärade qvinnorna blekna dervid;

men Haloge spjutet i golfvet månd stöta,

och stamma de orden: »Ho störer vår frid?

»Jag sjelf vill de dristige våldsgäster möta.»

Upp kastades dörrn. »Du behöfver ej det,»

så utbröt en stämma, förfärligt den let.

»Vi sjelfve dig söka» — Och in der nu trädde

en Bergrese. Hånfulle Harbard det var.

På spe uti handen en fridsstaf han bar,

och fridsame värden han sålunda hädde:

»Jag vet du är vältalig. Men jag ej har

»nog tid, att dig höra; ty tiden är vigtig.
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»Må Asar, som qväda allljemt vid ditt bord,

»mig höra
;

ty Harbard är alltid upprigtig.

»Mig Thjasse har sändt, och jag förer hans ord.

»Han glömmer den vanära honom blef gjord,

»i striden vid Stocksund. Han glömmer att friden

»emellan oss bröts i gemensama striden.

»Han vet att försvagad din stridslycka är,

»sen Vifel och Veset ej leda din här.

»Ja, frid hela Haloges ätt han förunnar;

»men blott med ett vilkor. Hör hvad jag förkunnar:

»med Asarne freden du bryta skall,

»om icke, så dela de brottsliges falk»

Sig Asarne reste med vänner och fränder:

»Hej, sköld uppå arm! Hej, svärd uti händer!»

Då uppstod der inne ett vapengny;

det genljöd derute mot högan sky.

När AsaThor säg denne hånfulle Jätte

,

han ropade: »Troll! Du i Hvergelm berätte,

»hur jag dina hädelser lönat har.»

Och svärdet han hof. Men det hånliga svar

af Harbard han fick: »Ingen elf oss emellan

»nu ligger; dock har jag en fridsstaf. Och sällan

»man glömmer, att härold är sjelf sitt försvar

»ty det är en häfd ibland ärliga kämpar.

»Kan hända du sjelf detta namn icke lämpar

»på dig? Nä välan! Fast oväpnad jag är,

»af värd eller gäst ingen frid jag begär.»

Så Harbard Nu började Haloge stamma.

Ur ögonen gick der en hotande flamma.

Ling, L 21
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Än väntade gammal, än väntade ung

hvad svara han skulle på trottsiga budet.

Då talade Harbard: — det stammande ljudet

försökte han härma, »Vältalige kung!

»Jag ser, att den helsningen faller dig tung.

»Ha, stilla dig! Icke vill Thjasse dig såra.

»Mins, Haloge! Mins dock att sjelf du är far;

»att Vifel och Veset dig vågat bedåra.

»Så Thjasse af Asar bedårad ock var.

»Din svärfader Hymer i gisslan ju hade

»en Vaner? Och skymfad af Bergresens mör

»blef denne; ty Östmänner hata man bör.

»Men Thjasses dotter, den trofasta Skade,

»kom dit och med ömkan hans medfart hon såg.

»Den listige Vänern hon unnade gamman,

»och flydde med honom till solvärmd våg;

»fast der icke länge de trifdes tillsamman.

»Till Nordfjällen stod den förlåtnas håg.

»Då listigt en Åser ~ nu kallas han Oden —
»med älskog besmittade Jotunabloden.

»Af runesång lockad i nidingens famn,

»hon födde ju sönerna fyra. Vi veta

»att hon, för att fädernas Gudar ej reta,

»för verlden förtegat sitt fädernenamn.

»Nu varder ej Thjasses hämdbegär mättadt,

»förrn dotttren i skändarens blod han har tvättat.»

När hånfulle Harbard hann sluta sitt tal,

mång rop ifrån nalkande Jotunahopen,

som stormvindar trängde i konungens sal.

Steg AsiaÖfverdrott fram vid de ropen.
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förgudad och hög, såsom Herraoders son.

Han sade: »Du fjäll björn, så tapper i hån!

»Tror du att ditt brummande kan oss förskräcka?

»Tror du alt vi tigga af eder en frid,

»som svärdet och skyddande Gudar oss räcka?

»Du minns väl er flykt ur vår sednaste strid?

»Må strax detta gensvar till Thjasse du bära:

»Att sönerna fyra, som aflat jag har

»med Skade, hans dotter, mig kalla sin far,

»och rikdom jag gett dem, och välde och ära,

»Af svartsjuka tärd, sjelf ifrån mig hon drog,

»och Fjorguen den sköna till brud jag då tog

»Men rik var den hemgift åt Skade vardt lemnad.

»Vill Thjasse att stolthet med blod skall bli hämnad,

»då låtom oss draga på nytt våra svärd!

»Men ej skall han störa vår fredliga värd;

»ty niding han är, om han gästrätten kränker.''

Nu hånfulle Harbard, likt skogstrollet, röt:

»Ha! Ädelt om gästrätt den Asagud tänker;

»och gästrätten likväl i Saxland han bröt!»

Men AsiaOden besvarade detta

med lugn: »Hvad min ättling förbrutit har,

»må Gudar bestraffa; men du icke har

»att skaffa dermed. Gå, att Thjasse berätta

»hvad dig jag har svarat. Bestämma han må,

»hvar, huru och när värt envig skall stå.

»Och vågar han sköld emot sköld icke sätta;

»välan! Må han komma med tredubbelt tal,

»mot mig och de mina! Och ut skall jag draga.
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»att värna den frid, som förrädiskt han stal,

»och hämd för hans dotter och barnabarn taga.»

Strax hatfulle Thjasse med Storkvid kom

i dörren. Ej vårdmannen mägtat den stänga.

In Hårdverk och Svarangers son äfven tränga.

Mot AsiaOden går Thjasse, liksom

ett hotande skydrag, vid midsommars festen.

»Nej här,» så han ropte, »här striden skall stå.

»Ej skall du med list denna bjudning undgå.

»Med blodmjöd jag söfver den gudnämda gästen.»

Ett sorl, likt de elfva Valkyrjornas sång,

der flög genom högaloftssalen. En flamma

der gick, när de svärd lyftes opp på en gång.

Men oglada Öndurdys sprang, i detsamma,

till Thjasse, och kastade drägten hon bar,

och ropte: »Säg, fader! Säg, att du förlåter.

»Din saknade Skade du här finner åter 2)

»Se här hennes söner, se här deras far.

»Jag flydde från Asgård; jag trodde han svikit

»min kärlek, och hellre jag önskade dö,

»än dela hans hjerta, med Österländsk mö.

»Från makans, ej modrens känslor jag vikit.»

Sin Säming, sin Yngve, i moderlig famn

hon slöt, och hon ropade högt deras namn 3).

2 ) D. y. Edda säger, att Skade äfven het Öndurdys (skidlöper.^kan), emedan
hon lopp på skidor och sköt djur. I Ynglingasagan står, att hon var Thjasses

dotter och gift med AsaOden. Vidare härom se i slutanmärkningen vid den-

na sång.

3) Ynglingasagan angifver Skade såsom moder till Säming, och Schönniug

antager äfven att hon födt honom förr än Asarne anlände till Norden.
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Förstummad der stod både man och qvinna.

Men hatfulle Thjasse bröt fraggande ut,

hans röst var som hungriga fjällulfvars tjut:

»Du huggormars moder! Ditt blod skall då rinna

»också, att de Asablodskändare först

»må suga ditt hjerta, och läska sin törst!»

Han lyfte sin klubba. Den trofaste Skade

ett steg icke vek. Henne krossat han hade,

om AsiaOden ej hejdat hans arm.

Ett tag, såsom det, gör en dödelig sällan.

Mot honom nu rasade Thjasses harm.

Och åter olyckliga dottren emellan

dem båda sig störtade, ropande så:

»Af Gudar ju stoftbarn förlåtelse få;

»men du kan ej blidkas?— Min dödsdom då gälle!

.»Betänk dock, hur du mot din dotter var hård;

»betänk det, och sedan ditt offer du fälle!

»Din hatfullhet tvang mig från fädernegård.

»Det hyllande hjertat behöfver ock hyllas.

»Af tårar ej ögat för evigt kan fyllas;

»det torkar, likt källan, när vintern är svår.

»Dock åter, framför dig, jag gråtande står;

»tömt ut all din harm! Jag för döden ej fasar;

»men barnbarnen skona! Gör frid med de Asar,

»att sjelf dock försköning tillbaka du får.

»Mitt sinne som ditt har nu hårdare blifvit.

»Men moderskänslan, mig Evige gifvit,

»hon leder mig nu, och hon leder så visst

»mig usla, som allt uti lifvet har mist!»
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Hvar bön tycktes hatfulle Thjasse blott egga:

»Trälinna! Vik bort, att för trälarne lägga

»din hjessa, sen du deras önskemö var.

»Som ung, du dig offrat åt älskarens brånad.

»Som åldrig, nu sucka af moderlig trånad.

»Förglöm att du glömde dig sjelf och din far.

»Du fordrar att jag skail för Asarne vika;

»du Haloge sett uti striden mig svika

,

»och här, inför mig, vill du mäkla för dem,

»och här, emot mig, får du skydd i hans hem?

»Gå! Frossa hos honom med Asarne alla,

»och säg hur jag dig frän mitt hjerta fördref.

»Hur kärleks och medömkans offer du blef.

»Upp, Jättar! Förrädarne må för oss falla,

»och drömma, i grafven, om glada Valhalla!»

Derinne, derute var gräseligt gny;

så tordönet rullar från sky och till sky.

Här ungsvenner sig och de gamle beväpna.

Der mör bakom bänkarna smyga sig häpna;

från stormig himmel så stjernorna fly.

Begyntes nu fejden. Och Asarne modigt

sig värjde: och värjde sin fredlige värd,

som handlöst sprang fram mellan klubbor och svärd.

Snart golfvet i gästfylda salen blef blodigt.

Förgrymmad sig AsaThor uppreste nu,

mot hånfulle Harbard, och klyfde itu

hans pladdrande käft, så att hakan den hängde

mot bröstet, och tungan ur svalget sig trängde,

med dallrande fart, än utsträckt än krökt,

det var liksom ännu den tala försökt;
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ly anletet grinade. AsaThor slängde

föraktligt den hånfulles lik genona dörrn.

Ren Jättarnes klubbor, mot bjelkar och väggar,

bli hejdade. Allt deras vrede blott eggar.

Dock trängdes de våldgäster snart i ett hörn;

så fångas i skallgrop en brummande björn.

Der Thjasse nu står med de öfrige fyra,

som afväpnad fånge. Af Berserkayra

betagas de Resar, och rysliga rop

de höja, att inkalla Thursarnes hop.

Och åter ett härskri från borggården skakar

den höghvälfda kungssal, hvars ingång alltjemt

dock senstarke AsiaThor än bevakar;

Hans lågande blickar hvar fiende skrämt;

så skattgräfvarn hejdas af flammande drakar.

Den trotsiga skaran väl hotar ännu

på borggården, likväl vanmägtigt den skryter,

och ingen förfäras, ehuru den ryter.

Förtviflad slet Härdverk den hätske itu

de gyllene hakar, som skinnkoftan fäste;

och halfnaken stod han. Som ulf, i sitt näste,

till ulfskaran tjuter, så stötte han ut

de hånord till Thjasse: »Ett nesligt slut

»din segerberäkning har fått. Uti striden,

»vid Stocksund, mig krossades armpipor tre;

»man annars ej skolat som fånge mig se,

»Hvad gläder mig nu, sen min kraft är förliden?

»Hvad gagnar miig nu, att Kung Dumber jag slog?»

Den hatfulle Thjasse hans svaghet belog:

»Ha! Glädje och krafter vi hyra af tiden,
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»och fullt skall han taga tillbaka sitt län.» —
Då hviskade Storkvid den stolte: »Min son.

»den fyrapararmade, skulle allena,

»i hast, som en storm, hela gästsalen rena.

»Jag hem honom väntar. Och hämnas skall han,

»om honom med Jättar försona jag kan.»

Upp stod nu Kung Höfund. Och alla. tillhopa

med gästfrie Hler, på tystnad då ropa:

»Kung Höfund all Nordlandets domare är,

»hans dom ingen jäfvat, han tystnad begär.

»Då han ämnar tala, enhvar höfves tiga.»

Från man och till man detta utropet gick.

De yngre på bänkar och högsäten stiga;

de fullväxta spänna opp öra och blick.
^

Men trottsande fångarna hota och bullra;

så börjar ett tordön på afstånd att mullra,

fast mördande ljungelden ännu fördröjs.

Hör! Tystnad befalla nu gamla och unga:

här blickar som böstliga kornblixtar ljunga,

der svärd eller näfve mot fångarne höjs.

Då ropar Kung Höfund: »Ur slocknade bränder

»man fruktar ej röken, hur knattra det må.

»Låt fångarna hota; hvem aktar derpå?

»När träd emot träd börjar gnidas, då tänder

»sig härjande skogseld. Hvad vinnes dervid?

»Se, fadren till jordlifvets q val heter strid.

»Och strid mellan stammar, och strid mellan fränder,

»är mördarebrånad. Plär ulf eller örn

»ej skona sitt slägte? — Ty hör hvad jag säger

»dig, Thjasse! Träd fram ur ditt nattliga hörn.
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»och vet, att ej mera din dotter du äger,

»sen henne en annan, som maka, har fäst.

»Hvar ättling af fadren är fostrad och hedrad;

»ty är icke modren af honom förnedrad.

»Hvi kommer du då, såsom objuden gäst?

»Du, ättling af Svaranger! Detta må lära,

»att styrkan allen gör ej ynglingars ära;

»ty visdom hos visare gäller dock mest.

»Du Hårdverk! Hvad har du härinne att skaffa?

»Dig dödlige, liksom odödlige, straffa.

»Du svek ju en Konung, som frid med dig höll,

”då bålstore Dumber i lågorna föll?

”Och nu du beslutit på Asarne hämnas ....?''

När snöhvita Mjell hörde Hårdverk nämnas,

ett anskri hon gaf, och Kung Höfund teg.

Men Blotmannen Thorre till domaren steg,

och ropade: '’0rn]en nu sitter i klofva.

”Vid Nordgudars altar, jag vågade lofva,

”åt Dumbers skugga, den hämd, hon begär.

”Tre gånger, om midnatten, syntes hon der,

”i offerröken, likt flygande dimma.

”Och kanter af silfver och gull tycktes glimma

”kring sväfvande bilden; ty mägtig och rik

''var Dumber. Till fromhet och kraft var han lik

"de störste, som herrskarestaf ännu burit.

"Nu ligger han slagen! Hans hämd jag besvurit.

”Den värnlöse lille beskydda jag vill

”som frände; och hämnarens arf hör mig till."

Och ”hämd!” ropte Nore och Gore, som hade
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med flera sig, hastigt och hemligt, förent.

Men rättvise Höfund tog ordet och sade:

»Till hämd komma dödlige aldrig för sent.

«Här råde nu friden, så länge jag dömmer

»bland eder. När jordtorfvan en gång mig gömmer,

»då lyfter nog striden sin rysliga glaf.

»O, måtte min hvila ej störas deraf!

»Min hvila? Ha! hårdpansrad ek den behöfver;

»men nordliga
,
höstvinden sent honom söfver!”

Men, Blotmannen Thorre hof rösten, så hes

som höstvind plär susa i löfkrona gles:

»Jag vet, att du Nordlandens domare kallas.

»Men himmelens dom är väl högst öfver allas.

»Du tyckes ha glömt, att en ättling jag är

»af Nordfjällens Gudar, och son utaf Snär,

»och derför den högste, i börd och i ära,

»och högst uti värf; ty vår urgamla lära

»de Evige tyda för hela vår Nord,

»allen genom mig,”

Vid de trottsiga ord,

högt Nore och Gore sin panna ses lyfta.

De blicka som örn, frän sin skyhöga klyfta,

ser ned på det rof, som han fånga vill.

De ana, att Noreg hör dem endast till '*).

Ett trottsande sorl uti kungssalen hördes.

Men Blotmannen Thorre han deraf ej stördes;

han skrek: ”Såsom Nordgudars frände och tolk,

4 } Om Norcs och Gores (Nors och Gors) framtida beslut, att dela Norge

sig emellan, se 28:de sången.
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jag hämdoffer kräfver för ättmän och folk,

»som tillhört Kung Dumber den starke och store/' —
Ja, HätndofFer!'' Ropade Nore och Gore.

Den hatfulle Thjasse då gaf dem till svar:

»Om blodshämd för blodsböter lyster er sälja,

»J mågen sju hofgårdar sjelfva er välja

»af alla de störste, i Noreg jag har.

»Som rikast bland Nordlandets Jättar och Jotar,

'för mig och för vänner jag sålunda blotar;

»Och lemnar åt Hårdverk Kung Dumbers land!”

Det anbudet ville ej Blotmannen gilla.

Då reste sig rättvise Höfund, och stilla

han talte, med fridsstaf i upplyftad hand:

»Hvad ånger vill bjuda, må hämnare taga,

»att fredligen båda sen hem måtte draga;

»och hämden och striden snart hinna ett slut/'

Det Höfund; och gästerna ropade ut

sitt bifall. Men Thjasse drog bort med de andra;

så hotande moln utför snöbergen vandra.

Hvar Thurs hof derute ett skrän emot sky;

så ryta de ulfvar, när rofven dem fly.

Då ropade Thjasse: '’Jag snöfjällen lemnar.

»Mitt gull öfverallt ger mig fädernehem.

»Min magt öfverallt mig på Asarne hämnar.

»Fall, Haloge, nedfall som slaf inför dem!

»Men evigt mitt hat mot er alla skall glöda.

»Och hvar gång, som morgonen ögat slår opp,

»han skåde hur hatet och hämden sig föda,

på nytt i mitt bröst, och befästa mitt hopp/'
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Bort gingo de nu, som en härjande låga,

förstörande allt^ öfverallt der de tåga.

De brände mång teg, och den gyllene säd,

de störtade hus, och de ryckte opp träd.

Nu gästsalen ordnades. Likväl ej syntes

värdinnan derinne. Som nattfogel, skygg

vid solstrålen, blundar och krymper sin rygg,

så satt hon i nattstugan. Gillet begyntes

å nyo, och stojande laget omkring

gick mjödhornet redan, i hvirflande ring:

det vände, som strömbubblan, tallösa gånger.

Förtroligt vid rättvise Höfunder satt

nu AsiaOden, och språkade gladt

om Asarnes lära och heliga sånger.

Satt vise Kung Gevar, på afstånd, bredvid

den milde Kung Radbart, som yttrar de orden:

'’Det talet är ljuft, som ett vårregn för jorden.

”Jag tycker mig hänförd af Andarnas frid.”

Och ljufvare än deras hjertan sig glädde,

då AsiaBrage om gullåldrens tid,

och Fridsgudens kärlek, vid gullharpan qvädde.

Och Ogn den väna, så fager och blid,

för sångarens öga sig visade åter

så stundom en Ljusalf sig åskåda låter.

Men AsaThor rusig och stortalig var,

och glömde den varning han fått af sin far.

Han gick bort till Blotmannen Thorre och sade:

''Du sitter så kall; du ej fattar den sång.
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''Din hug skulle låga, om endast en gång,

'i Asarnes Disarsal, offrat du hade.*'

Blef Blotmannen Thorre så vred i sin håg.

Han mumlade tyst, som en aflägsen våg:

"Bespottare! Mig du ej kommer att svigta;

"mot er mina Gudar sin blixt skola rigla.

"Förbannelse följe alltjemt edra fjät!"

Allt högre hans vrede och röst mände stiga;

hvart ljud som en rosslande dödspustning let.

"O, Nordgudar! Skolen än längre J tiga!

"Ert välde man trotsar; ej hämnen J det!

"Väl! Måtte då afgrundens Magter mig lemna

"sitt bistånd, och krossa de trottsige!

"Må fjällarna lyftas och himmelen remna,

’^tills stoftbarnen Gudarnes härlighet se!

"Upp, hafskräfta! Ryggen, som fjällöar stora ®),

’'häf högt öfver böljan, och bär ur dess grund

"allt lefvande opp, uti fjärdar och sund,

"att menniskors stam må sin föda förlora!

"Upp, hexor i rymden! Att etter och gift

"i åskmolnen strö. Må ur elf och ur källa,

’'blott mordångor gå, som ur trollmannens grift!»

Förbannelser många han än hördes fälla.

5) Hafskrabban, annars kallad Kraken, är likasom den ofantliga hafsormen,

ett vidunder, som man trott finnas vid Norges kuster, och tvenne af förra år-

hundradets lärdaste män hafva lemnat en beskrifning på dessa verklighetens el-

ler inbildningens foster. Förmodligen är Kraken endast en lösbotten, som af

vulkaniska krafter stundom häfves nära hafsytan; den säges vara så stor, att

den intager en hel fjärd och lyfter opp fiskar och skepp på sin rygg. Hafs-

ormen är tvifvelsutan ,
likasom Kraken, en lösbotten, men som, i en viss sträck-

ning, af hafsströmmen eller af vulkanisk orsak, bugtas uppåt vattenytan.
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Vid handen så hårdt liten Göa han tog,

och fjärran med henne och sönerna drog.

Till fjällhvalfvet långa, som slägte från slägte

af Jättar ha utgräft, han ilande for.

Här väggar och tak han med offerblod täckte,

och Nordgudar alla till hämd han besvor,

vid tecknen han Asarnes undergång spådde.

Här länge på folkhopens sinnen han rådde;

högt fjällhvalfvet ljöd vid hans siareslag,

och Thorrehatt kallas det ännu i dag.

Hvitarmade Mjell ej bemärkte derinne

hans bortgång; ty gillet var lifligt och gladt.

Vid Yngve och Säminger Skade nu satt:

”Min sällhet väcker mång sorgeligt minne.

”Två söner ännu med er fader jag födt ').

”Jag vet att i striden min Sirgurlam blödt.

”Hvar är han? O lefver han? Svaren er moder!”

Då svarade Yngve: ”Ja, Sigurlam än

”i Sigtuna går, och bland Asiamän

”han fagrast kallas. Vår förstfödde broder,

”till Diarnes heliga kall är bestämd,

”och AsiaVidar bland Diarne nämd.

”Vår far honom skickat till Asgård tillbaka,

”att bud honom bringa från bröder och maka.”

Det Yngve den unge. Men plötsligt han teg;

ty Skade från gullprydda bänken steg,

och tyst dessa orden, inom sig, hon sade:

0) Om Skades söner, se slntanmärkningen.
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»Ha, AsiaOden, hur grym du dock är!

»Af Skades förstfödde son du begär

»den tjensten Du vann, i de blomstrande åren,

»mitt hjerta. Men hösten är kall emot våren;

»och nu kan jag hata. Jag bör det. — O nej!

»Det älskande hjertat det hatar ej.

»Ja, Fjorguen du sköna! Behåll då din lycka;

»blott jag får till hjertat min Säminger trycka!

»I Österland var ingen frihet, blott tvång.

»Jag hörde de sörjande svanornas sång,

»och hemligt mitt trånande hjerta der blödde.

»Till fädernefjällen jag ställde min gång:

»mitt spjut och min båge så trogna mig födde.

»På skidor jag tågade; björnen han föll,

»som elgen, hvar gång jag en jagt med dem höll

»Men icke jag mägtat besegra mitt hjerta,

»der svartsjukan gjutit sin brännande smärta.

»Ha! Vek som trälinnan, jag skyggar ju,

»hvar gång för hans blick?*' ... Hon sansar sig nu,

och säger: ”Men AsiaVidar skall hämmas

»på resan. Och snart skall dess utgång bestämmas

»af mig, om ännu honom hinna jag kan.**

Så talte i hjertat den trofasta Skade,

och strax som en höstsky ur laget försvann.

Ett månhvarf brölloppet firat man hade,

då gästerna skiljdes, och hem drog enhvar.

Men ljuslette Beldegg lemnade far

och bröder: den vise kung Gevar han följde.

7) Detta är enligt d. ä. Edda, hvars uttryck förmodligen mera angå den

historiska Skade, än den mytiska. Vidare i slutanmärkningen.
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Sin kärlek till Nanna han mera ej döljde,

fast hon ej förstod hvarken blick eller ord.

Så kall ser en stjerna på svettande jord,

som icke af sommarens natt mera svalkas.

På brölloppsförströelser stillhet nu rår,

i Haloges kungaborg. Glöd endast går,

i trånad och vrede. Här svennerna skalkas

med tärnor, som byta de bonader om.

Der gullkärlen in uti gömslorna muras,

och mjödkaren flyttas och kittlarna skuras.

Allt sköttes med drift och med ordning. Då kom

förfärlig och högvext en Jätle i salen,

med bål och med hals såsom glupande hvalen.

Han helsade icke; men vräkte sig ner

på långbänken. Qvinnoskri Haloge väcker:

han kommer, han studsar, då för sig han ser

den fyrapararmade Starkodd, som ger

ett gäspande läte, och tungt från sig sträcker

båd armar och ben, och sen ligger helt still.

En helsning Haloge utstamma vill;

men Starkodder ryter: ’’Med Asar och Jotar

''du frossat? Välan! Jag har svurit att dem

"förderfva, och derföre just kom jag hem.

"Men du är min värd, och jag dig icke hotar.

"Jag fordrar ej gille. Blott gif mig ett mål;

"ty mödor och äfventyr senorna matta."

De bäfvande tärnorna fyllde en bål.

Han tömde den strax, och han började skratta

åt qvinnliga rädslan; men suckade tyst:
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»Jag har ingen mö; henne Hergrim har kysst!

»Hvi blekna då alla för mångarmad Jätte?

»Jag älskat en gång. Ha! Jag skonade dig,

»förtjusande Ognl Och du skymfade mig.

»Snart Hergrim min hämd med sin dödssuck berätte!

»Jag kom, att i Haloges gille dig sjelf

»få se; ty du väntades der med din make.

»Jag vet det. Men honom vid Farangers elf,

»med svärdsögon fyra, likt flammande drake,

»jag skådar väl snart, om han modet ej mist.»

Nu drack han på nytt, och han slukade sist

ett oxlår, och åter han mjödbollen tömde.

Sen lade han sig. Nog var ekbänken fast;

dock fattades föga, att den icke brast.

Snart somnade Jätten: om Hergrim han drömde,

och armarna slängde, och snarkade tungt.

Det let som ett jordskalf. Men husfolket lugnt,

till afbrutna värf redan skämtande ilat.

När sofvande Starkodd, ett dygn, hade hvilat,

han uppstod och sade: »Hur fagert och ungt

»det brudparet är! — Jag ville dem skona;

»men blod, endast blod kan en skymfad försona!»

Så talade Jätten inom sig. Han tog

de slagsvärd fyra, och fjärran han drog,

förutan all helsning, från gästloma salen.

Så tågar en “dimma ur ensliga dalen.

Ling* 1, 22
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Slutanmärkning.

Urkunderna tillägga Oden flera hustrur och söner. Att med denne Oden

menas den historiske, antages för säkert. Äfven är det troligt att hans ena

maka för^t hetat Fjorguen, eller Fjörgyns dotter; fast detta namn ifrån början

kunde hafva tillhört Öfvergiidinnan sjelf. Den sedan i Norden framträdande hi-

storiska Frigga har förmodligen varit AsaOdens sista maka, emedan hon, efter

hans bortresa från Asgård, haft nog behag för att vinna båda hans bröder. Ve

och Vile, och han äfven sedermera misstänkt henne för otrohet. — Jag förbiser

alla de symboler man kunde utleda af dessa sägner, om de anginge mytiska

personer med dessa namn, och fäster mig blott vid Ynglingasagans och Saxos

berättelser.

Skade var förmodligen maka till AsaOden, förr än han gifte sig med Fjor-

guen. Oden säges i Ynglingasagan hafva födt Säming med den förra. Att

Odens äldsta söner: AsaThor, AsaTyr, m. fl. blifvit födda med en hustru, som

han haft förr än de ofvan anförda, är ganska troligt. Hvad angår Skade, tyckes

hennes lynne hafva varit sträft och hårdt som hennes faders; och den raskhet,

som henne tillägges, visar tillika att hon måtte hafva förenat nordqvinnans

härdighet, med den sinnesbildning, hvilken hon, till någon’ del åtminstone,

bordt vinna genom sin sammanlefnad med Asar och Vaner. Sannolikt synes,

att AsaOden genom henne fått närmare bekantskap om vår Nord, och kanske

äfven hon der förberedt hans intåg. Hennes faders rikedom hade kunnat göra

henne oberoende, men hennes många söner med AsaOden måste fästa henne qvar

vid Asastammen, oaktadt fadrens hat till densamma. I Ynglingasagan står,

att AsaOden gifte sig” med Skade och afladejwåw^a söner med henne, sedan

hon förut varit gift med Njord. Måhända är detta orsaken, h vårföre Yngve

ömsom kallas Njords, ömsom Odens son, hvarom mera i slutanmärkningen vid

15:de sången.

Tjugetre söner tilläggas Oden i urkunderna, hvaraf endast tolf äro upptag-

ne här. Att flera af dessa blifvit blott likuelsevis tillagde den mytiske Oden,

såsom snillets eller krigskonstens gud, är troligt deraf, att han på intet ställe

säges hafva egt någon dotter. Barn med flera hustrur tyckas likvist skola nå-

gon gång vexla i kön. Sjelfva Thor tillägges en dotter i Alvismal; och Njord

var fader till Freja. Det var således icke den Österländska missaktningen för

qvinlig afföda, som gjort att Odens döttrar blifvit glömda, så framt han haft

några.

I öfrigt tyckes den historiske Thjasse hafva varit en af de mest betydande

Jotunuer, icke allenast för sin rikdom och prakt, eller derför att sjelfva Asa-

Oden sökte befrynda sig med honom, utan äfven för det han, att dömma af
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urkunderna, var den siste, som framgick med blodshämdens slag mot AsaäUlin-

garna, då alla de andra, undantagandes Thorres söner, länge lefde fredligt till-

sammans med desse nya inkräcktare; ty den andel Haloges tyckes hafva tagit

i Hothers krig med Beldegg, angick icke Asastammen i det hela, blott Bel-

degg sjelf.

Som d. y. Edda säger, att Skade äfven kallades Öndurdysy har jag begag-

nat detta namn till den förhölj ning jag velat låna Skade i början af stycket.

Att hon bar hjelm och brynja samt en hel krigsrustning, att hon var stor och

stark, öfvad i skidlöpning och bägskjutning, samt födde sig med jagt, säges

både i -d. y. Edda och i Ynglingasagan. Hvad som d. ä. Eddan i Grimners sång

yttrar om Skade tyckes höra till den mytiska; hon kallas der Gudars rena brud.

Måhända blef den historiska Skade efter sin död upptagen bland gudinnornas

antal Hennes namn Ondurdys tyckes hänvisa pä en gudavärdighet. Kanske

också den historiska Skade fått Disanamnet, sedan hon blifvit gift med öfver-

drotten.

Den usla dikt, som står i d. y. Eddan, hurudeles Asarne fingo Skade till

att le; samt Lokes smädesång om henne i d. ä. Edda liknar Grekens smutsiga

gudasagor; men är tillika ett uttryck af inre stridigheter i eller yttre hat emot

Asastammen. Båda tyckas helt och hållet strida mot Asalärans djupa allvar,

och den senare kan icke tillhöra den högre mytiska digten om Skade, ej eller

kan den förra angå den historiska personen med detta namn; ty hennes fader

Thjasse blef icke ihjelslagen af gudarna, utan af Svafurlam. Vidare om dessa

ämnen i 2^^;dra och 23:dje sångerna.
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TOLFTE SÅNGEN.

Ren hösten, i dimmeväfd regnslöja klädd,

kring Noreg gick fram öfver fjällar och stränder.

På blommorna tog han, med gulbleka händer,

och genast de sjönko på vinterlig bädd.

Han blåste på träden; och prasslande flögo

de frostiga blad öfver tufvorna hän.

I vinterligt näste småfoglarna smögo.

Och AsiaOden, med Drottar och män,

från Holgaland tågade. Fredligt och glade,

de drogo till Dovre, med högsinte Svade-

Förtroligt der tömdes mång gullhorn på nytt,

tills Måne väl tre gånger anlete bytt.

Då talade AsiaOden till värden:

»Från fjällhöga Noreg oss leder nu färden.

»Dock ropar min Fylgja: 'Det kommer en tid,

'då ättmän af Asar blott andas för strid.'

»Ty svär mig en fridsed! Svär, att ej hämnas

»Kung Dumber, om än du till Mjell skulle nämnas

»en blodsförvandt.» — Svade nu gaf detta svar:

»Jag ser, att min Raudfell du utforskat har:

»för Mjell den hvitarmade redan han brinner;

»men fridsed skall gifvas, förrn henne han vinner.»

Bort AsiaOden från Svade nu drog,

med Drottar och svenner. Man vägen då tog,

åt sydligan led. Och när vandrat de hade,

tolf dagar, då hunno de Hergrim den glade
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samt Ogn, som på moderlig arm bar sin son,

ung Grimer. Till Asarne Hergrim då sade:

»Se, Romelfven rullar ej långt härifrån

»den Alfhem begränsar. Jag visar er vägen.

»Det land blir er kärt, och dess kung er benägen.

»Jag känner hans ätt.» Han smålog ibland;

ty syftet af talet han sökte fördölja;

så gömmes en skatt under sorlande bölja.

Omsider de kommo till Romelfvens strand.

Då hviskade Hergrim till AsiaRrage:

»Det sista handslag af mig du nu tage!

»Du hört mina öden. Här delas vår väg,

»Att oss du har träffat, för ingen säg,

»tills Sol
, nio gånger, sitt klot hunnit rulla

»kring jorden.» Han hviskade, ännu en stund,

om envig med Starkodd. Men Ogn på hans mund

då lade sin snöhand, med ögonen fulla

af tårar. Och hastigt i fjällstigen ren

de makar, likt flyktande dimmor^ försvunno.

Sen Asarne vestligen tågat; de hunno

en höjd der en Drott satt på domaresten

Hans insjunkna ögon som eldsolar brunno,

i det han såg opp. Och han utslog sin famn,

högt ropande AsiaOden vid namn.

Så tungsinte Alf alla tingsslut förglömde. —
Med utspetsad haka, och hopdragen mund,

såg allmogen ännu, en långan stund,

på AsiaOden, den vidaberömde.

1) Romelfven var fordna namnet på Glomen.
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Var glädjen nu allmän. Blott AsiaThor

var stum; ty på Alfhild den unga han tänkte,

hvars bild, lik ett stjernskott, mot honom sig sänkte.

Nu Alf vände hemåt, med fränder och bror:

»Ej långt härifrån är min gästsal belägen.

»Ett ord ur min saga förkorte oss vägen!»

Förtroligt hans broder en vink honom gaf;

då fortfor han: »Snart i det brusande haf

»min drake förgicks. På en hvälfvande åra,

»med sista och käraste skatten, jag flöt;

»ty Alfhild min dotter i famnen jag slöt.

»Vi strandade. Hoppet mig ville bedåra;

»ty liflös var Alfhild: dess lik uppå land

»jag släpade långsamt, med utmattad hand.

»Förvirrad kring ödsliga stranden jag famlar,

»och qvistar och löf omkring liket församlar,

»till skydd emot rofdjurs vanhelgande tand.

»Men uppvärmd af löfvet och solstrålen, hämtar

»den döda sin lifskraft igen. Redan flämtar

»det rosslande bröstet; snart ögonen blå

»sig lyfta, som stjernor ur Nordhafvet gå.

»Från kusten vi drogo; vid stafvar oss stödde.

»Med örter och strandfoglars ägg vi oss födde.

»Snart syntes en by. Hur det glädde mig först t

»Men snart för min själ stod den rysliga stunden,

»då jag, eller Alfhild, af vildarne bunden,

»till altaret fördes. Ren hunger och törst

»oss jagade fram, som bland högar af döde

»en stridshäst drifs fram . . . .»
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Deras rysliga öde

grep AsaThors sinne, och snart han sig röjt,

om Alf sin beröttelse längre fördröjt;

men denne nu fortfor: »Af Nordbor en skara

»vi mötte: begärligt den spejade oss

»Mig tycktes hvart öga som offrarens bloss

»då gnistra. Men se, mina tecken besvara

»de åbor, med ord af vårt tungomål!

»Jag stod, lik ett offer, som rycks från sitt bål.

»Då framgick en ungmö, som solen så fager,

»när skyväfda gullslöjan kring sig hon drager,

»ja, mildare var hon i åtbörd och blick.

»Hon bort till min skälfvande dotter gick;

»hon tryckte, så mildt, hennes darrande händer^

'och sade: 'Ej kom du till Resarnes fränder;

var lugn och hoppas!' — "Min brynja, mitt svärd

’hon synte och teg. Några ögonblick sedan,

'befrågade hon oss om hela vår färd.

'Och allt vi beskrefvo. Du känner det reddan.

'Vi fördes till kungstjället. Sedan hon der

'oss välfägnat, talte hon: 'Jag är er like

i börd som i olycka: ättling jag är

af Älfgrimars Konung; jag äger hans rike *);

men lugn, endast lugn jag af ödet begär.

Oss omgifva Jättar. Jag kan icke skydda

min rätt, sen de starkaste, under ett krig,

jag redan sett slagna, jag redan sett flydda.

Ja, sjelfva min hand icke tilhör mig;

a) Alfhem (det historiska) kallades det laud, som ligger emellan Romelfven

och Gautelfven säger Hervararsaga. Alfgrimar voro Alfhemsboar d. v. s. Bo-

huslänningar. De kallas äfven Vikverjar i Olof Haralds saga, 62 kap.
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’ty Starkodd, den fyrapararmade Jätten,

'med våld mig befryndar med Urnordsätten/

Ju längre han talte, ju närmare kom

hvar AsiaDrott, och hans nyhelslystnad

föröktes. Men under vemodig tystnad,

säg AsiaBrage beständigt sig om.

Det var liksom hade en vålnad, helt stilla,

omkring honom sväfvat. En tårdagg sågs trilla

på slöjan, och blod utur snöbarmen flöt!...

Snart tungsinte Alf åter tystnaden bröt^

”Med vännefast handtryck, om qvällen, vi skildes

,

”och Sömnalfen öfver oss valmodoft göt.

”Men ren, innan dagg öfver ängarna spildes,

”hon smög sig, helt tyst, innom tjällets dörr,

”och, hälsande lugnare åt oss, än förr,

’hon förde oss åter i männernas skara.

”Då trädde den äldste och ypperste fram,

”och sade: ’J Älfgrimar! Stor är vår fara;

’De evige likväl vårt Alfhem bevara;

'de sändt oss en Drott utaf Asarnes stam.

'Vår ätt, som frän Vanernas utgått till Norden,

’här dolt sig, som ädlare frön ner i jorden

'sig dölja, tills solstrålen lockar dem opp.

^Ty hören mitt ord och vår Drottnings hopp:

'hon sett, alt pä främlingens vapen man skurit

'det märke, som förr hennes stamfader burit

'Hans namn, som J veten, var Alf. Se, det är

'ock främlingens namn. Ifrän Östern de båda

3) Redan i äldsta tider brydde Nordborna sin vapenrustning med sinne-

bilder, som utmärkte deras ätt, bragder, o. s. v. Häraf ordet sköldmärke.
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JU härstamma? Språket det tyckes förråda.

'Vårt land och vår Drottning en Konung begär.

'Hvem känner ej hennes och allas vår våda,

’sen Starkodder Jätte först tvang hennes far,

’med honom sin älskade dotter att fästa?

’J hört att från Jotunhem kommit han har.

’Hvem vågar mot honom sin klinga att fresta?

'Oss Gudarne sändt denna lysande Drott;

'ty lyden den vink, som af himlen vi fått."

Här började Drottarnes hjertan sig lätta,

med tjusningens utbrott, och ljus blef hvar blick.

Men AsiaOden bad brödren berätta

hvad vidare skett, och det svaret han fick:

”Sin hyllning nu alla, med vapenbrak, gifva;

'’men jag ville ej deras herrskare blifva.

"Med böner och tårar mig Ogn då höll.

"Min Alfhild också till mitt hjerta föll.

"Strax svärmade folket. Till herrskarestolen,

"på härsköldar buren, jag hyllades då,

"och friden med friheten fram tycktes gä.

"Men fort går ett moln framför strålande solen,

"och fort blef vår sällhet störd af ett dån;

”det, liksom en äska, for öfver all nejden.

"Der ropades: 'Storkvids förfärlige son

oss nalkas! Förgrymmad af mördande fejden

’med Asarne, nedslår han allt på vår strand!'

'Jag ämnade väpna de bleknade hopar;

"men Ogn ilar fram, och hon varnande ropar:

'Sänk svärdet för Starkodd; ty tung är hans hand.

’Fly! Rädda dig sjelf och ditt barn och vårt land
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'Jag kan icke räddas. Ehvar jag mig döljer,

jag Starkodd tillhör, och honom jag följer;

'ty faderslöftet är heligt för mig.*

**Jag vägrade länge. Omsider jag lydde;

"ty gammal och ung ibland klipporna flydde/*

"Och Jätten tog snöhvita bruden med sig!

**Förtviflad var Alfhild. Det älskande hjerta

"försakade nu hvarje tröst, i sin smärta;

"bland klipporna gick hon, förtärd utaf sorg:

*Vi lemnat en vän, som oss räddat i nöden!

*Med vanärans konstgrepp vi undgingo döden!’

"Så qved hon, när åter jag kom till min borg

Ren slutade Alf Under samtalet ingen

mer uppmärksam varit i stojande ringen,

än AsiaBrage: han brann utaf hämd,

när Ogn såsom Starkodders brud blef nämd.

I hjertat han qvalfulla aningar hade;

dock teg han. Nu AsiaÖfverdrott sade:

"Ja, sjelf utaf Ogn dina öden jag hört;

*men tystnad hon böd mig, att Asiaätten

"ej måtte bli misstänkt och straffad af Jätten,

"sen Hergrim hans brud ifrån Jotunhem fört."

Här samtalet slöts. Redan gästerna hunnit

till konungaborgen; all sorg ren försvunnit.

Ur Högaloftssalen sprang Alfhild. Hon låg

i famnen af Alf; hon de andra ej såg

Hon hviskade: "Fader! De främlingar båda

"besvärliga bli mig. En tyckes förråda
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’’blott hat, och den andra blott kärlek!../' Som svar

gaf Alf blott en vink: förvånad hon var,

när ögat på AsiaOden hon vände.

En tanke i hjertat hon hastelig fick ;

»Ar Skjold icke med? Monn han räds för min blick?»

Hon, tankfull och rodnande, helsat hvar frände;

men se, utaf alla, var AsiaThor

den ende, som Alfhild ej märkte. Då for

en vigg i hans innersta. Plötsligen hände,

att fram vid dem gick, lik en skyggande hamn,

en gäst, uti Saxarnes rustning. Och sedan

han AsiaOden hört nämnas vid namn,

han gick till sin stridsbroder. Mörk som ett nedan,

när stormvinden gömmer sig bakom dess rygg,

stod denne. Men åter han ropade trygg

till kämparne sina, som gullsadlar lade

på trafvarna stolta. Med stormilens fart,

försvunno de långväga gästerna snart.

Och guldlockig Alfhild till fränderna sade:

»Kung Skate och Atle en gästning här gjort,

»helt kort . . .»

»Men dock kortare vara den bort,»

sad AsaThor. Adror och senor ren svällde

i honom. Så tungt efter andan han drog.

Men Alf till sin bror den förklaringen ställde:

»Du känner Kung Skate? Vår frihet det gällde,

»när Sige hans gynnade Brede slog.

»Då frälste han oss; han för Alfhild har brunnit,

»och vida han sökt, tills han här henne funnit.»
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Det Alf. Men förgrymmad var AsiaThor;

han hämnarens dom öfver medälskarn svar,

och utbröt med smärta: »O Gudar, mig sägen

»hvart Skade har flyktat. Jag följer hans steg,

»om också till Nifelhem ledde mig vägen»

Hans fader det hörde; men visligt han teg.

Kung Alf såg på honom hett tyst och förlägen,

men icke af brödren bekom han ett svar,

Och AsiaThor redan fjärran var.

Nu Konungaborgen af glädje hörs ljuda;

men AsiaThor ännu saknades der,

och ofta blef frågadt: »Hvar monne han är?»

Och alltid blef svaradt: »Han gick väl att bjuda

»en Jätte till svärdslag; hans vane det är.» —
Förflöt så mång vecka i skämtan och gille;

men gullockig Alfhild ej deltaga ville

i glädjen; en sky öfver strålblicken flög,

och hemligt en tår öfver kinden sig smög.

Till dans och till lek Konung Alf henne manar;

då svarar hon: »Fader! Min Ogn har jag sett

»i drömmen
,
och rysliga tidning'ar anar;

»ett töcken kring Ogn och kring Hergrim var bredt.

»Hon hviskade stilla: 'Jag följer min make;

'men dig jag ej glömmer; glöm du ej min son!' —
»Hon flydde; men hastigt, med fjällvindens dån,

»en fyraparvingad, eldsprutande drake

»flög mot mig. Jag vaknade, häftigt bestört.»

Kung Alf blef förstummad, när drömmen han hört.

Och blek satt den känslige AsiaBrage.
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Väl qvad han; fast hemskt, såsom enslingen svage,

då vikingar grymma han nalkas tror.

Men Alfhild till fränderna talade detta:

»Om Ogn J väl kunnen en tidning berätta;

»ty Hergrimer glade i Noreg ju bor?»

Hon teg; hennes innerstas smärta var stor.

Men ÅsiaBrage tog gullharpan åter,

och qvad; så en tydandn regnflod låter:

»Sagan är om Arngrim Rese:

»Bord och bänkar i hans salar,

»pryddes efter Jotars bruk,

»liksom öfver höjd och dalar

»våren drar sin blomsterduk.

»För att bröllopsdrycken smaka,

»Bergskung sjelf till kitteln går;

»bryggdt var mjödet af hans maka,

»och var spädt af hennes tår.

”Arngrim qvad till makan Amu.”

’Virkar Ogn sin brudeslöja.^

'Binder Ogn sin brudekrans?

'Starkodd Jätte lär ej dröja,

'snart hon måste blifva hans.

'Hvar är Hergrim, sonen djerfve,

som mig föddes? Kunglig mö
'har han frälst; han nu förvärfve

'henne, eller må han dö!'

"Amu qvad till Arngrim Bese;"

^Ack! Så blek som aftonstjernan,

*gråtögd som en vinterskur.
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sitter Ogn, den väna tärnan,

'ensam i sin jungfrubur.

'Fast vår son för henne lågat,

Var hon likväl Starkodds brud.

'Hergrim emot honom tågat;

^blodig blir hans segerskrud!*

»Sagan är om Ogn den väna:

Ensam telning utaf tvenne

»fällda stammar, hon allen

»är nu. Starkodd bortfört henne;

»Hergrim henne räddat sen.

»Sky vid sky, förutan hvila,

»efter fjärmad Måne går;

»så den armas tankar ila

»efter glade Hergrims spår.»

Och alla, som sutto i stojande ringen,

betraktade AsiaBrage ibland:

hans kind och hans ögon dé voro i brand.

Det var liksom hade en Ljusalf med vingen

berört honom; manlig dock blef, på en gång,

hans röst, och han fortsatte åter sin sång:

»Sagan är om Hergrim glade:

»Blomstrad opp från dubbelätten ^),

»född till kärlek och till strid,

»var han stark som hårda Jätten,

»och som mor^gonst rålen blid.

»Qvinnans famn och pileskuien

4) Hergrim kallades Halftroll, emedan han var född af 2;ue skiljaktiga

Nordbostamrnar. Se Hervararsagan.



»voro hugens föremål.

»Nordens barn den höga furen,

»is och solbadd lika tål.

'Xänge suckar Ogn den vöna:’'

’Hafsörn! Skygg som dina ungar,

’ser jag öfver böljor blå:

’snöcka utmed snäcka gungar,

’är ej Hergrim deruppå?

’Se, 0 se! Med svärd vid bältet,

’kämpar gänga der på strand;

’fly, som elgen öfver fältet;

’är ej Hergrim deribland?’

»Ogn ej längre grät sin Hergrim.

»Hem han kom, och väna bruden

»slöt han i ungdomlig famn.

»Stjernbeströdd var bröllopsskruden,

»Gudars salighet var namn

»pä den sällhet, som de njöto,

»och den steg, som värsoln, mildt,

»då ung Grim i famn de slöto.

»Skön som nyet var den pilt.

”Bort for Hergrim; Amu qvad då

’Fjärran komne drakar hvila,

’sköldbetäckie, i vår fjärd;

’brynjeklädde kämpar ila

’till vår borg, med blanka svärd.

’Allt dock liknar lätta dimmor,

’som förgyllas inom kort,
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’utaf morgonsolens strimmor,

’och af henne kyssas bort.’

”Fram då gick ett trottsigt härbud:”

'Starkodd Jätte kommit åter

'ifrån Elivagas flod.

'Ogn han Hergrim öfverlåter,

'fordrar blott hans hjerteblod.

'Holmgång står vid Edets klippa.’ —
’’Hem kom Hergrim, glad och fri.

’’Ogn stod blek, som vårens sippa:

’Jag och Grim din brynja bli!’

Kort tystnad. Guldlockiga Alfhild hon skälfde;

dess rosendemund och dess kind vardt så blek.

All kraft ur skönbildade lemmarna vek,

och qvalfullt beslöjade snöbarmen hvälfde.

Hon teg; men när AsiaBrage det såg,

han sjöng, för att lugna den stormiga våg:

”Amu qvad till Arngrim Rese:’’

'Lefver Starkodd ? Jätten lede

'hämnas då uppå vår son.

'Som ett fjällras är hans vrede,

'och hans hot som hafvets dån.

'Vild han är som ödefjällen,

'der sitt rike björnen har:

'ingen blomma gror på hällen:

'stormen ensam kring den far.’

”Arngrim Rese qvad till Amu:”

'Maka! Hvarför är ditt sinne
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’dystert, som en vinternatt?

’Låt dock våren bo derinne,

’fast härute ej är gladt.

’Gråt ej! Liksom stjernor alla,

’går vår Hergrim, tyst och lugnt;

’de väl blunda, men ej falla;

’så hans namn blir evigt ungt!’

Nu sången var slut. I den gästfyllda sal

blef tyst, som i Nordfjällens ensliga dal

Skön Alfhild försökte att tårarne hämma,

då hördes på afstånd en obekant stämma:

»Sagan är om Starkodd Jätte:

»Han vid Edet Hergrim mötte,

»och, på en gång, fyra svärd

»han i Hergrims hjerta stötte.

»Ogn, af skräck och sorg förtärd.

»tryckte Grim på modersarmen,

»tänkte qväfva liten pilt.

»Hergrims svärd sig sjelf i barmen

»stack hon — föll — och log så mildt.»

. Det rösten. Ej frågas om sångarens namn;

blott snyftningar höras, och tårar trilla.

Och Alfhild sjönk ner uti tärnornas famn,

så blek som en dagsljuset flyende hamn;

Men AsiaOden satt tankfull och stilla,

då, obemärkt, rådige Gaute steg fram,

och talte; försigtigt han mildrade rösten,

likt Vättarnes suck under stormiga hösten:

Ling, I. 23
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»Hell Asarnes Öfverdrott, Asarnes stam!

»Den tidning, jag bragte, förkrossar ert hjerta.

»Jag ser det, men kan icke dela er smörta;

»ty glädjen att finna min älskade far,

»hvar känsla inom mig bedöfvat har.»

Nu Gaute och ättmännen helsa hvarannan;

och sorgen och glädjen de vexla kring pannan,

som mörka och ljusare skyar man ser

på himlen. Men AsiaBrage af alla

var dystrast. Han vankade opp och ner:

»Ha! Skall då allt skönt här i stoftverlden falla?

»Skryt, storm! Uti lifvets förhärjade dal,

»du skördat dess renaste, himmelska blomma;

»då vingen förskonar det ändlösa tal

»med blad utan färg, och med kalkar så tomma!»

Så AsiaBrage. Men Gaute nu får

ett tecken af fadren. Ur gillet han går,

och under en lind bredvid honom sig sätter;

förtäljer sin saga, helt enkel, men sann:

hur Asarnes flotta i stormen försvann,

och ensam hans snäcka drefs, dagar och nätter,

tills slutlig i böljande Morrum hon samm

Han hamnlade henne, och vandrade fram,

i barrklädda skogar, på sandiga slätter,

Hans föda var vildägg, hans bädd var af ljung.

Till Vitala stad omsider han nådde.

Der tarflighet ännu med friheten rådde;

5) Morrum, en å i Blekinge. Herr Wallman har med bindande skäl visat,

att genom en segelled, som frän denna ä, fordom ledde in i Götarike, hafva de

i detta landskap bosatte Asar, förmodligen inkommit, vid deras tåg från Öster-

sjöns kuster.



355

ty Eyreker gode var landets kung ®).

Den gamle var barnlös. Dock, mildögd och fager,

en ungmö der gick, och hans barnbarn hon var.

Till vän och till mäg honom Eyreker tager;

med honom mot häftige Atle han drager,

som ständigt mot grannkungar härskölden bar.

Allt detta beskref han, omsider han sade:

»Af Atles män jag er gästning förnam

»hos Alf, och på trafvarn jag gullsadel lade,

»och hit, som en stormvind, jag hastade fram.

»På vägen jag Hergrimers öde försporde;

»en tidning, som här väl förtigas borde.»

Så slutade rådige Gaute sitt tal.

»Son! Ljuflig är tanken på hänfarna qval.

»Ja, vårdagens glädje fördubblas, när åter

»på vintren vi tänka.» Så fadren nu låter

sin glädje förstå, och till gästfylld sal

de vända tillbaka. Af Asarne göres

mång spörsmål. Omsider ock samtalet föres

på bragdstore Skjold. Men tyst och allen

satt guldlockig Alfhild, af sorger betagen;

hon bleknade först, och hon rodnade sen.

Ren stundade sista och nionde dagen

af offringen. Redan, vid midnattens stund,

gick Alfhild tillbaka till Gudarnas lund,

med tärnorna. Heliga offringar gjordes;

handlingar ligga dock i samma mörker som den tid, livarunder han lefvat. Det
heter äfven, att en stad benämd Vitala i forntiden funnits inom Smålands
landamären.

6) Eyreker, (Erik) namnes såsom den uräldsta regent i Götaland. Hans



356

men Alfhild på Gudarne blicka ej tordes.

Det stormade, liksom vid Magternes strid,

det mörknade, liksom vid Ragnaröks tid,

då Fenrer den guliklädda solen har slukat.

Ren Måne och stjernor, för Molnjätten hukat.

Då kom der ett bud ifrän I ungsinte Alf:

»Vänd hem till din fader! Ren stormilen släcker

»hvart endaste gulljus på himmelens hvalf,»

Dock svarade Alfhild: »Det mig ej förskräcker;

»ty hamnen af Ogn med sin sköld mig betäcker.»

Och åter hon suckade: »Valhall! Du skall

»ej straffa den tår, som åt vännen jag gifver;

»den beder ej varmt, som för vänner är kall.»

Så guldlockig Alfhild, med oskuldens ifver,

nu bad. Hon befallde sen tärnorna små,

i lunden de heliga blotbollar hämta.

En fackla de fäste vid altaret då.

Mot stormilen lågorna halfqväfda flämta.

Nu guldlockig Alfhild, vid altarets rand,

mot himmelen lyfter sin bedjande hand.

Då griper ett vidunder henne om midjan;

förskräckt hon sig vrider. På vidöpen strand

så skälfver för nordan den kraftlösa vidjan.

Förgäfves hon ropar, förgäfves hon ber;

ej någon det hör, och ej någon det ser!

At henne det rysliga vidunder smilar,

och bort med sitt byte till skogen det ilar.

När tärnorna kommo till altaret sen,

de sade: »Se, Öfverprestinnan allen

»gått hem!» Och ej vidare detta dem rörde.
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När Sol sedan steg ur den purprade våg,

och ingen guldlockiga Alfhild såg,

och ingen guldlockiga Alfhild hörde,

då ropade hennes förtviflade far:

»Min Alfhild! Min Alfhild!» Men fick intet svar.

Mång spejare skickas kring höjder och stränder;

men okunnig hemåt hvar spejare vänder.

Til! Ljungaren AukaThor offer nu görs,

och bönen från faderligt hjerta nu hörs:

»Lyft opp dm förfärliga Mjolner, att straffa

»förrädarn, som, midt för din heliga stod,

»har rånat ditt altar. Det är ju ditt blod,

»som skymfa han tänker? Tillbaka mig skaffa

»min Alfhild, och se, innan tio år

»jag lefvat, till dig, såsom offer, jag går.

»Ack! Allt för min Alfhild jag offrar så gerna.

»Hon stödde mig gamle. Som morgonens stjerna

»plär följa med nedan, så följde hon mig.

»Hon flydde; och mörker nu omger min stig!

»Jag unnade ingen den lustfagra handen;

»jag fruktade hemligt, att älskogsbanden

»mig skulle beröfva den älskades vård.

»Mitt hjerta är ömt, och min kärlek var hård!

»Hur grymt är jag straffad för sjelfkära qvalet,

»Hur gerna jag nu henne unnade valet

»af redelig älskare! — Barnabarns fröjd

»Förnekas min ålderdom. Ättstupans höjd

»står omhöljd af natt! Och när slutnatten stundar,

»ej mer i min Alfhilds armar jag blundar!

»Allena är jag; och vid röfvarens famn,
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»hon sjelf måste rodna öfver sitt namn!

»Och sen, om den skymfade från sig han sänder^

»hvad skall jag då säga? Ack! hjertligt jag vill

»dock trycka den bleknade Ljusalfens händer.

»Mitt bristande öga hon sen slute lili!»

Så Alf. Öfver altaret gick der en flamma;

och högt ljöd en stämma igenom densamma:

»Förskjuten älskare tiger;

»men svärdet åt hämden han viger.»

Det rösten. Och alla nu ropade ut:

»Upp! Gifmilde Skate har röfvat den sköna.

»Må han äfven Asarnes gifmildhet röna!»

På offer och gille man strax gjorde slut.

Sjelf AsiaOden pä väg sig begifver:

den rådige Gaute hans ledare blifver,

Få dagar de vandrat; då syntes en här,

med hornbågar väpnad, så fornhäfden säger ^).

Den tätt vid ett berg hade slagit sitt läger.

Två härmännen stego från springarne der,

och bugade vördsamt för AsiaOden:

»Hell dig! Ty ditt rykte, som rullande floden

»och vingade stormen, kring jorden har gått.

»Hell hvar och en Aser, hell bvar och en Drott!»

Knappt AsiaÖfverdrott hunnit besvara

den fryntliga helsning, pä kortaste sätt,

7) Hunnerna sades hafva hornbagar. Måhända böjningen eller ändarna på
deras vapen liknade något djurs horn. Schöuning tror, att Jättestammen sam-
manblandad ined TTunnernas ätt utgjorde de sakallade Jotunner eller Jot-Hunner,
hvilken amalgam således bör liafva skett före Asarnes sista invandring i vår

Nord.
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förrn åter en man ur de främlingars skara

red fram, och han ropte: »Se Hunnernas ätt,

»förträngd utaf Jotar ur Quenernas rike,

»har ämnat lill Hunsingow tåga Din like

»och ättling der herrskar, i ära och magt,

»och Sige han heter, som ryktet oss sagt.

»Men vägen oss stängdes. Nu vilja vi draga

»till Cimbrernas land, undan strider och våld.

»Der råder din son, den bragdstore Skjold;

»af honom, som lydmän, vi land vilja taga ^).

Som fiender kringränna murar och torn;

så Hunniska qvinnor och kämpar sig skocka

kring AsiaOden: de glädjas, och pocka

att honom få se. Både hjelmar och horn

med mjöddryck de fyllt, och de tömde dem glade,

för honom. En Hunalands qvinna då sade:

»Den Öfverdrott liknar den Ungdrotten nog,

»som, då han med oss emot Kaserna drog

»blef sårad och fången.» »Ja,» ropte en annan:

»Just han med de gyllene lockar kring pannan,

som ej ville yppa sitt namn och sitt hem.»

Då talte en gubbe. »Hvi dolde han dem?

»Du kände ju honom?» — Strax sade en fjerde:

8) Hunsingow anses hafva varit Hunnernas älsta och mägtigaste besittning i

Norden. Sige, AsaOdens son, blef konung derstädes. Se Volsungasagan. John
Espolin, i sina Bemaerkinger ved P. E. Mullers Sagabibliothek, säger, s. 4, att

det Hunaland, som Sige eröfrade egentligen var Erankland eller Eranken, hvil-

ket namn det först fick, sedan det eröfrades af Eran kerna. Han tror äfven att

Sige icke var son till AsaOden, utan till den Anglosaxiske Vegdeg. Vidare

härom i slutanmärkningen till 18:de sången.

9) Häfdforskare hafva äfven antagit, att en Hunnisk stam nedsatt sig i

Jutland, hvilket då skulle skett senare än Asarnes intågande.

10) En Kaukasisk folkstam, som ömsevis utträngde och utträngdes af an-

dra nordstammar.
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»Den kindfagre Sigurlam känna jag lärde,

»så väl som hans fader. Jag Asarne såg

»hos ädle Kung Gelder, när, efter sitt tåg

»från Asgård, de ännu hans gästvänner voro,

»som vi, förrn till fjällstängda Norden de foro.»

Så dessa. När AsiaOden det hört,

han tänkte: »Det varit min lust och min ära,

»att folkslagens visdom och tungomål lära;

»och jag dem förstått. Men hvad Magt har då fört

»min Sigurlam bort, att bland vildmänner rusa

»allena och värnlös?» Så tänkt, och han tog

de härmän vid hand. Liksom storm i en skog,

hörs afskedets härrop bland klipporna brusa.

Och Hunnehall kallas det berget ännu^’).

Än fortsattes tåget, i dagarna sju

Men intet om Alfhild man sport, fast de nådde

det land, hvarest Atle den häftige rådde.

Den Öfverdrott dolde sin harm och sin sorg.

Med Gaute han gick, och dess Blothus och borg

besåg han: de voro ej ringa till värde.

Mång hemliga bildtecken honom han lärde,

dem Öfverdrottar allena förstått;

likt forntida hamnar bland dessa de gått.

Till afsked snart fraggande gullhornet tömdes:

ej Alf eller Alfhild af fränderna glömdes.

Sen ställdes mot Sigtun de öfrigas tåg;

så vårskyar ila kring dal och kring våg.

U) Hunnehall: ett berg i Vestergötland.
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Slutanmärkning.

Gästfrihet var en af fornfädernas dygder, likasom frosseri stundom var en

af deras laster. Båda verkade likväl till samqväms bildande, och utan dessa

samlefnadens tillfälliga njutningar, kunde inom ett så vidsträckt, men ringa befol-

kadt land, icke något yttre tillfälle vinnas till den förädling, som af samhälls-

lifvet småningom beverkas. De tre årliga stora offerfesterna voro förstf^ medlet

härtill, och dit förde enhvar med sig det bästa, han till sin eller vänners för-

plägning behöfde. Vid offergillet förtärdes de utsökta, välgödda offerdjuren, och

man drack både gudarnes, landets och sina hänfarne vänners minneskålar. Detta

sista har sin motsvarighet i flera andra gudalärors mysterier. Vällefnad hörer

till alla äldre religionsfester; äfven till vår jul och påsk. Fästeöl, bröllop be-

grafningar och fredsslut hade i vår Nord fordom som nu sina vissa dagar för

välfägnaden, utom hvad genom oväntade besök och andra närmare förhållanden

kunde uppstå. Ett hårdt klimat och inbyggarnes tunga arbeten med rödjande

och uppodling, eller vådliga yrken, vikingsfärder m. m. lockade Nordbon, att,

under den stränga vintren, söka mera glädjeväckande njutning och samlefnad

med sina likar.

Ofta voro deras måltider försoningsstunder emellan tvenne fiendtliga partier,

under det att de hvilade sig efter striden
; och ännu oftare voro de pröfningsstunder

af värdens eller gästernas visdom, och husfolket, som åhörde dessa invecklade

frågor och svar, vande sig småningom vid sjelfbesinning och förståndsodling.

Icke heller voro dessa gillen så enformiga, som mången tyckes tro; skaldskap,

märkvärdiga lefnadshändelser, spetsfundiga gåtor m. m. afvexlade med dans och

kämpande, jagt, rodd o. s. v. För att måla tiden, fordrades att i taflan äfven

upptaga dessa förlustelser; likväl torde mången läsare fråga hvarföre Asarnes

öfverdrott vanligen fattar mjödhornet vid underrättelsen om sina käraste vänners

eller ättmäns fall. Detta tillhör också forntidens skick. Våra fäder hafva, liksom

alla andra folkslag, ansett det såsom en helig pligt, att hedra de hänfarnas minne,

och detta gäller ännu vid de kristnas graföl; namnet derpå uttrycker en för-

plägningsfest. I forntiden ansågs icke sonen af en fallen härförare eller konung

vara iklädd den rättighet, honom som arfvinge efter denne tillkom, förrän han,

i öppet gille eller arföl, satt sig i den hänfarnes säte och druckit hans minne.

Denna pligt hos ättlingen underhöll sinnet för ärofull lefnad, på samma gång,

som den stadgade nödvändigheten af mundtliga traditionens fortsättande, hvilken

då var enda vilkoret för all historia. Skilnaden mellan forntidens gillen och

nutidens banketer, var således i allmänhet den, att de förra hade en moralisk

grund; men de senare vanligast påkallas af en missledd hederskänsla, skryt

eller vinglareknep.
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Man har äfven velat sluta till fornfädernas ytterliga svälgeri, dels af den

framställning, som myterna göra om Thors stora dryckesförmåga; — men denna

är blott en sinnebild af de stora vattensamlingar, som beständigt hopa sig i

atmosferen, öfver hvilken Thor sadel råda, — dels af den målning, som i våra

sagor förekomma, ända ifrån Tjolners tid, om konungars och hjeltars fylleri och

deraf följande nederlag; men allt detta stred rakt emot Asarnes visdomslära,

fast denna förkolnade, sedan sjelfva mytläran förlorat sitt inre lif. Vi se tyd-

ligen af Odens höga sång i d. ä. Eddan, att svälgeri stred emot denna visdoms-

lära; ty der står:

»Hjordarna veta

»när hem de skola,

»och gå då från betet.

»Men dåraktig man

»mål aldrig känner

»för sin mage.»

Och mot dryckenskap ifras mycket i samma sång; det heter der bland annat:

»Ej värre vägkost

»tages med pä resan,

»än för mycket dryckenskap.

»Icke så godt,

»som många påstå,

»rus för de jordfödda är.»
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TEETTONDE SÅNGEN.

Men AsiaUller i Sigtuna gått,

som Öfverdrott. Hatet hos Diarne grodde,

likt tisteln; ty namn utaf Oden han fått,

bland folket, som blindt hans gudomlighet trodde ^).

Och Lopter med digtade sägner bedrog

en hvar. Mången skimrande dunstring han slog

kring AsiaUller. Så bländas vårt öga

af irrbloss, som tändes och släcks i det höga.

Dock mest utaf alla förbländad var

den hyfagra Hejdi. Ledd af sin far,

hon lät sig omsider till offermö viga,

i Sigtunas härliga Disarsal.

Nu inom dess silfverport skulle hon stiga,

och hjertat det svällde af obekant qval.

Det var liksom Eviges blick henne motat:

'Tly! Himmelens eld till ditt hjerta ej nått.'"

Det var liksom Eviges röst henne hotat:

”Fly! Oss du ej tillhör; men jordsonen blott!”

Hvart intryck dock höjde de härliga dragen;

så Måne bland ströskyar mildare står.

Ett silfverlad satt på den hyfagras hår;

så strålar en rimfrostad ungbjörk mot dagen.

Kring kupiga länderna, smidig och mjuk,

föll skarlakansgördeln, och trofast till kroppen

1) Att AsaUller tillegnade sig Odens namn och anseende af folket, säger

Saxo; hvarom mera i slutanmärkningen till 22:dra sangen.
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höll yllene koftan, som afundsjuk.

lik fjuniga bladen kring rosenknoppen,

sig lagt öfver barmen. Men häpen och stel

är Hejdb och Diarnes klingande spel,

och Disornas sång hennes öra ej hinna;

i hvalfvet som sorlande Ijnd de försvinna.

Ja, allt som en drömbild för tankarna var.

Af Syr öfver Hejdi en snömantel breddes,

af Syr fram till AukaThors altar hon leddes.

Hön knäföll; men ögonens himmelska par

den väldiges bild icke åskåda tordes.

En hand hennes hufvud nu kor-svis berör;

ty AukaThors hammartecken den gör

och se, utaf AsiaUller det gjordes!

För mön går nu allt som en hvirfvel omkring:

hon ser icke niera den heliga ring,

hvarvid hon sig skulle till trohet förpligta 3).

Den åldrige Gylfe, som ser henne svigta,

går fram, att den kära med faderlig arm

få stöda; men bort han af Disorna tränges.

Han törs icke tvista; fast stor är hans harm,

som elgens, då ungkalfven från honom stänges.

2 )
Haminarteknet, hvarmed Odeiisdyrkare signade gillet, var lika med kors-

teknet hos de kristna. Se Håkan Godes saga 18 kap.

3) Alla heliga eder och löften gjordes vid en silfverring, som låg pä Auka-

Thors altare. Ringen var sinnebild af oändligheten, silfret för dess hvithet tro-

ligen en bild af renhet och oskuld. Af denna heliga emblem skulle man kunna

tro, att Thor var den högste i Asarnes triad; men han var det blott till viss

tid och ställe, nämligen' för den uräldsta Asastammen, och sedan hos nordboarne

i allmänhet, hvilka djupast grepos af den fysiska kraft, som åskans herre tyck-

tes yttra.



Stod kindfagre Sigurlam, bleknad och stum;

på Hejdi allena hans blick tycktes hvila.

Och när hon nu svigtade, tänkte han ila

till henne. Förvirrad han gjorde sig rum

bland Disorna. Hastigt dä resa sig dessa

och larma. Det väcker den tankspridde Drott.

Med korslagda händer och lutande hjessa,

han suckar inom sig: »För Gudarne blott

»jag viker; men icke de mäglige sjelfva

»min ed kunna häfva. Jag trofast skall bli,

»och hon frän sitt löfte skall ock varda fri.»

Hans blickar, som björnens, förbittrade hvälfva,

då folkhopens sorl i hans dröm honom stör;

ty alla gå fram, när den Öfverdrott gör

förnyade tecken åt Hejdi. Då stafvar

hon heliga löftet. Med bäfvande hand

berör hon nu ringen, på altarets rand.

Och se, liksom segraren suckande slafvar,

på en gång befriar från boja och band;

så Nordtärnan hastigt befriad sig kände

från stoftföddes band. Öfver svällande barm

en tårflod störtade, ljuflig och varm

som midsommarsvägen Sig tankarna vände

till Allfader, fulla af tro och af hopp.

Hon gick från den heliga Disarsalen,

ej olik en eld, hvilken grytt ner i dalen;

men förs af en vindfläkt mot hirnmelen opp.

Besökte nu Hejdi, mångtaliga gånger,

den ädla Syr, och Asarnes sånger

hon lärde sig. Hjertat insög hvart ord;
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så daggperlor sugas af törstande jord.

I allt hon Alltets oändlighet anar:

när Stormjätten fram öfver fjällarna kör,

den fjettrade Lokes suckar hon hör.

När skogseld förhärjar de klippburna granar,

och lågorna fladdra mot himmelens sky,

hon ser blott hur Fenrers käftar de spy

sin låga mot himlen. När höstkyla manar

förbleknade växter till vinterlig ro,

hon tränger sin blick öfver Gjallarbro ^).

Så Hejdi slöt allt till sitt brinnande hjerta,

och tröst af de Eviges strålar hon fick.

Men tröstlös den kindfagre Sigurlam gick;

dock sökte för alla han dölja sin smärta.

Han var liksom nordanstormen, när den,

fast icke så vild och så högröstad än,

på snöbetäckt fjällborg till härnad sig rustar;

men förrän han rusar från denne, till krig

mot städer och skogar, han liflig och vig,

i ringdans, med himmelens moln sig förlustar,

och svängande hopdrifver sky intill sky;

så Sigurlam var. Han i Asarnes gille,

vid midsommarn, deltog. Han var som ett ny

så ljusögd och glad; ty fördölja han ville

sin flykt. Men när morgonen började gry,

och alla, så trötte, till hvila gingo,

då smög han sig hemligt från Sigtuna bort:

till Quenland gick vägen; den var icke kort.

4) Gjallarbro: bron, som låg öfver Gjallarå, (den dönande floden) som flöt

framför dödsgudinnan Hels borg.
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De andra ej spaning orn flj^ktingen fingo.

Asynjorna ropte* »Hvart ledde hans fjät?

»Monn evige Magter till sig honom tagit,

»likt Mundiiförs barn? Eller Ran honom dragit ®)

»på sjöbotten ned, i sitt farliga nät,

»som glittrar likt hjeltars försilfrade brynja?«

Så suckade dessa. Men mången Asynja

på AsiaUller än blickade mild.

'Och han, af den trottsiga klippan en bild,

der blomster och telningar kärligt sig klänga,

fast ej deras rot i dess innersta tränga,

han var ock som klippan så stormig och vild.

Men Syr den ädla åt honom ej skänkte

en enda blick. Det hans magtlystnad kränkte;

som brand uti storm, så han lågade opp.

Men listige Lopter han sade: »Ditt hopp,

»som älskare, liknar ditt öfverdrottsvälde;

»det räcker helt kort, och blott ringa det gälde.

»Lik utplundrad krämare, står du försagd,

»då AsaFrej yfs af sin segrarebragd;

»ty han har sin syster nu valt till sin Disa.

»Du vet, det är öfligt bland Vanerna visa ®),

»fast Asar ej gilla den skändliga sed.

»Ha! Du är ju Öfverdrott? Du kan dem straffa;

»men du är ock älskare» . .

.

5 ) Se slutanmärkningen vid 10:de sången.

6) I Yngl. sagan står, att Njord var gift med sin syster, ”ty sä var sed

hos Vanerna; hos Asarne var äktenskap mellan så närskylde skamligt.” Vidare

härom i slutanmärkn. vid 26:te sången.
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Uller blef vred.

Men Lopter gick bort, och, med öga på sned,
.

han sade inom sig: »Ej har jag att skaffa

»med Syr. Hennes skönhet förblindar mig ej.

»Men Disarkallet, som AsiaFrej

»nu har, skulle närmre till Uller mig fästa;

»den kloke gör alltid sig sjelf till sin nästa.«

Snart kärlek med hämdlust vexlade vildt.

hos AsiaUller. Men stum och dyster,

satt AsiaFrej hos sin älskade syster.

Då talade Syr den ädla så mildt:

»Hvad Gudar bestämt är från jordfödda skildt;

»men jordföddes rätt vi i fäderna vörda.

»Ej främmande seder vårt hopp skola mörda.

»En bror ju den första älskaren var?

»En bror ju vår första kärlek än äger?»

Nu AsiaHejmdall dem nalkas, och säger:

»Den listige Lopter jag utforskat har.

»Hans gadd har ännu samma gift, som tillförne.

»Han, utsåningsmannen af aggets törne

»bland stammarna, fridseden glömma nu vill;

»men bäst är med svärd denna glömska att rätta.

»Dig, Syr! har jag älskat; din hämd hör mig till.»

Och AsaTyr kom, och han talade detta:

»Se, borta är AsaThor. Styfsonens brott

»ej han mägtar hindra; men kraft har jag fått,

»att spjutet i nidingahjertat sätta,

»och kröna min kärlek förmedelst er hämd.»
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Dä talade Syr till älskarne båda:

»Er kärlek, som min, är till offer bestämd.

»Hvart syften J då? Att, som Lopter, förråda

»er ed, och med split öka Äsarnes våda,

»det kallen J mod; men jag kallar det våld.

»Min kärlek ej mer är för dödliga dold,

»än inför Magterne. Jordsonens domar

»jag räds ej; och icke dess bifall mig frommar,

»Rättvisan bland Gudar blott tingsäte har,

»ocb sällhetens solsken blott räcker de dar,

»då kärlekens Yggdrasil öfver oss blommar.»

Nu AsaFrej till sitt klappande bröst

den ädla slöt, och han höjde sin röst:

»Jag blygs att af verlden besegrad mig finna

,

»och gläds dock att blifva det genom en qvinna.

»Upp! AsaNjord är ju vår vän och vår far?

»Må han det heliga Frettir nu fråga.

»Han lärt sig att tolka de Eviges svar;

»hans dom vare eld eller regn i vår låga!»

Dem AsaNjord förde till altarets rand;

mot himmelen lyftes hans bedjande hand:

»J Magter! som dödliges lotter beskären,

»välsignen de båda, som fästat hvarann!

»Men om deras kärlek J hulda ej ären,

»så gifven ett tecken, att hejda jag kan

»er vrede, då fädernas vana jag lyder,

»och dotter och son med en fästering pryder,

»Ja, gifven ett tecken, och lyda jag skall.

»Och lyda ej de; o, må mot min hjessa

Ling. 1. 24
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»er blixt då bli vänd! Redan multnad och kall

»min maka ligger; och endast i dessa
^

»två älskandes sällhet, min sällhet jag ser.

»O, skonen dock dem; för mig jag ej ber!»"

Han bad. Intet tecken der sågs eller hördes

från Gudarne. Broder och syster då fördes,

i ära och oskuld, till Fyriså hem.

Den hyfagra Hejdi sig gladde med dem;

men ensam hon hviskade så i sitt sinne:

»O AsiaUIler! Din tjusande bild

»nyss stod utmed Gudarnes bilder, härinne

»i menlösa hjertat; men blodig och vild

»som Nidhögg nu är den. Förkrossade hjertat

»Du blöder, du brister. Ja, domna med ett,

»att ingen må söka förmildra din smärta,

»att ingen må veta hvem såret dig gett!»

Så Hejdi. För alla sitt hjerta hon sluter.

Med Syr den ädla mång tårar hon gjuter;

men Syr tror hon lider för henne allen.

Den hyfagra började svärma, och ren

hon bar för sig sjelf och för verlden en fasa.

Men AsiaUIler begynte att rasa:

på Disarting höjer han stämman, och djerf ’)

7) Disarting var troligen i början en rådplägning emellan den högre kasten

eller Diarna sjelfva, ocli skildes sämedelst från Alherjarting, hvari allmogen del-

tog. Det förra liknade de, i sednare tider, så kallade herredagar, och Alherjar-

ting, (Ting alra Sviar) våra riksdagar. Denna skilnad försvann sedan, då offer

och ting förenades till samma tid och rum. All handel och vandel idkades der

omsider, och den årliga vintermarknaden i Upsala bär ännu namn af Disting.

Vidare se Olof ITaraldssons saga, 76 kap.
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Han ville de syskonamakarne skilja;

ty det var hans pligt och de Eviges vilja.

Men Diarne enhälligt ropade ut:

»Snart AsiaÖfverdrott kommer tillbaka,

»och han allen skilje make från maka;

»hans ord för oss gäller som himlens beslut.

»Det Öfverdrottsguldlad, han fäst på din hjessa,

»snart åter han tager; ty sätt det ej mer

»så högt, att när sen du skall sänka det ner,

»din nacke förslappas!» Så hånade dessa.

När listige Lopter förnam detta tal

han hånlog och sade: »Den sårade hval

»till hafsbottnen dyker. Med hotande buller

»och blodiga strimmor han teknar sitt lopp

;

»men först såsom död flyter Jätten dock opp.

»Som Öfverdrott rusta dig, AsiaUller!

»Att icke du skymfar vår Jotunaätt.

»Du vann icke Syr; låt det svidande såret

»af önskemör läkas! På knä nu dem sätt,

»att de på dig reda det lockiga håret!

»Ditt guldlad de bruke som gyllene kam,

»och sjunge för dig, att du glömmer din skam!»

Högt rasade herrsklystne Uller. Det rörde

ej Lopter. Han hånlog; men veckor och dar,

till AsiaUller han inställsamt bar

hvart ord, som bland Diar och Asar han hörde.

Lik sqvallrande pilt, så han spejar och lyss.

En morgon han hånfullt den tidningen förde:

»Se hugfulle Vifel med Eymer har nyss



372

»till Fyrisä anländt. De Asiafränder

»sitt byte nu släpa kring okända stränder

Och Vifel var anländ. Men kärlekens kyss

ej svalnat emellan de älskande makar;

(ast qvalen dem följde som lågande drakar.

Och Vifel till AsaFrej talade så:

»Du sjelf såsom älskare lider; ty må

»du höra dens bön, hvilken lyckan försakar!

»Se, jag och min bror utur Haloges borg

»bortförde hans döttrar. Till Selund vi drogo,

»af bragdstore Skjold vi ett nybygge togo.

»Men stela klippor» . . »Nej, vemod och sorg

»oss qvalde.» Så inföll skön Eymer i talet.

»Den bragdstore Skjold oss då lemnade valet,

»att bli eller draga. Ditt öde vi hört,

»och Nornan den höga till dig oss fört.» —
Och AvSaFrej tänkte: »Sin stallbroder rifver

»blott särade ulfven. En härman så båld

»är också en sköld emot Ullers våld.

»Ja! Inom mitt välde jag land honom gifver.»

Beslutadt. Och Vifel hans härman nu blifver.

Skön Eymer till hyfagra Hejdi sig slöt,

och ande i ande förtroligt sig göt;

så vandra två saliga hamnar tillsamman

på skyfältet. Dag efter dag nu förflöt,

med glömska af jordlifvets sorger och gamman.

Då kom ifrån Eysa ett bud, och det ljöd:

»O syster! Vår moder, vår moder är död!. •

»De sista ord, som hon talade, voro:



»Ve Eysa och Eymer, från moder de foro!»

Skön Eymer det hörde och dignade ned,

vid hyfagra Hejdi, som hemligen Jtänkte

på Gylfe sin fader, och ögonen sänkte

till jorden, med rodnad, och händerna vred.

Men hugfulle Vifel han teg och ledo

Skön Eymer ej upphör att sucka och gråta:

»O moder, o moder! Du kan ej förlåta

»din trolösa dotter.» När Vifel det hört,

hans sinne af innersta qval blef rördt;

men tyst var hans smärta.

Allt detta nu hände,

förrn AsiaOden till Sigtuna vände.

Emellertid vankade AsaThor om,

att medälskarn söka. Men hvart han kom,

stod guldlockig Alfhilds bild för hans sinne.

Inom sig han kände oändelig strid.

Han sökte den kufva, och utbrast dervid:

»Hvad är det för stämma, som ropar härinne:

’Din fränka dig väntar.’ »Hal väntar hon mig?

»Bedrägliga aning! Nej, bort vill jag ila,

»att bjuda Kung Skate de hänfarnas hvila.»

Men obemärkt Fylgjan dock ledde hans stig

tillbaka ät Alfhem. Och se, han nu mötte

en sven, hvilken helsade höfviskt; och ner

på ljungbeväxt stenhäll sig lade den trötte.

Men AsaThor forskande på honom ser

och talar: »I hofmän mäng tidningar spörjen.

»Du tjenar Kung Alf, jag ser det; men säg

»om Skate du träffade under din väg,
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»sag om han vändt åter till Konunga borget»

Om Alfhjlds bortförande svennen då gör

en målning; men rösten förqväfves af sorgen.

Sjelf AsaThor stum den berättelsen hör,

och bort han, som hvirflande stormil, månd hasta;

fast, lika som den, han vet ej hvarthän.

Han ilar åt vester, åt öster igen;

hans öga ej slutes. hans fot får ej rasta.

Omsider en hamn, uti månbeglänst sky,

han ser; och dess kind är ett blekfärgadt ny;

ett gullstrimmigt norrsken är hängande håret.

Till hälften en dimslöja, luftig och tunn,

betäckte dess barm och det halfslutna såret.

Då qvad, som en aftonvind, skybildens munn:

»Ogn är mitt namn:

»Hergrims brud,

»Alfhilds vän,

»liten Grimers mor.

»Fly ej min hamn!

»Himlabud

»bringar den

»till AsiaThor.

Farangers väg

»rullar hän,

»snabb i fart,

»förbi Starkodds sal.

»Alfhilds håg

»trär som den
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Ren sången i lufthvallVet klingade bort,

och skybilden äfven försvann inom kort.

Ren As^aThors tankar till jättsalen ila;

hans fot, liksom tankarna, får icke hvila.

Nu står han vid Farangers rytande fors.

An hafstroll vid hafstroll sig tumla i kors,

än åter ur famnstjocka skummet de titta

;

och ryta, der midt uti forsen de sitta:

»Hvad söker väl dristige AsiaThor

»vid stranden, som Svartalfers slägte bebor?

»Vi tjena den fyrapararrnade Jätten

»och våga ej skydda Asiaätten.»

Sä desse; och AsaThor hejdades här.

Ett vadställe vill han försöka, men der

en häst, liksom Neckens, vid sidan hörs gnägga ® ).

Han kommer i fyrsprång — det Gullfaxe är.

Han kommer i fyrsprång — sin hals vill han lägga

på husbondens axel. »Ha! Starkodd dig stal

»i striden. Här är då hans jättesal?»

Så ordade Drotten. Han lyss och han tittar;

men Gullfaxo säkrast till jättsalen hittar

En tallbekrönt bergås nu AsaThor ser;

en gångstig bär uppåt, en gångstig bär ner.

Vid jättsalen står han. Men ej kan han slippa

8) Ännu talar vår allmoge om Neckens sköna häst, som lockar små barn

att sätta sig iippå honom, då han ilar med dem ned i sjön.
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Han lyssnar, han känner skön Alfhilds röst.

Som höstvind, när den sina verop vill döfva,

försöker de trånande blommorna söfva,

så sjöng hon för Grim, för att sjelf vinna tröst r

»Söfva, sofva, liten sven!

»Mor och far till stjerneborgen

»rest; men deras hjerta än

»tärs af saknaden och sorgen,

»då barnet de minnas.

»Liten såg dem begge nyss,

»då han sof. Hur de begärligt

»tryckte på hans mund en kyss!

»Gossen log deråt så kärligt;

»små kinderna glödde.

»Moder, fader också le,

»när små Alfer, strålbeklädda,

»morgondagg till dryck dem ge,

»dem af ljus en brudsäng bädda.

»Ljuft de der slumra.

»Gråt ej! Fader bör ha ro.

»Gråt ej! Du kan moder skrämma.

»Ack! Dit opp, der de nu bo,

»är så långt; men barnets stämma

»går öfver stjernor.

»Moder kommer snart igen:

»på en gullsky ned hon svingar;



»lille Vindalf drager den.

»Skräm ej honqm! Sina vingar

»rör han då stormigt.»

Nu tystnade Alfhild. En dödskyla for

i AsaThors bröst! Han i dörrklyftan fattar;

men denna ej rockas. Han fåfängt sig mattar.

Han högg i den klyftan, som Ljungaren Thor

i flinthårda Hrugner; men se, lika stor

var klyftan, fast gnistor kring AsaThor flögo

som hafsstim. Det genljöd i jättsalens hvali;

skön Alfhild och Grim bakom stenpelarn smögo.

Då ropte en röst, så att berget skalf;

den kom just derinifrån. Stolt hörs den fråga:

»Hvera är som oss stör, och som hit sig törs våga

»Den väldige Starkodd har gått öfver sjö,

»att plundra besegrade Hergrimers ö.

»Med bång man till Bergskungens salar ej nalkas;

»hans vaktande fostermor lärde ej skalkas.»

Nu mörknade veslern, och snart blef det natt.

Allena och tankfull AsaThor satt,

derutanför hällen, att ingången vakta.

Beskådande stjernhärens hvimlande tåg,

han tyckte att hamnen af Ogn han såg;

och bilden af Alfhild. Han vill den betrakta;

då hörs hennes suck och ung Grimers skrik.

Strax AsaThor reste sig, Ljungaren lik,

han slog på den stenhäll; han slog icke sakta.

Och rytande Gygjan ur stenhvalfvet hörs

då fråga af hvem hennes hvila störs.
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Nu ropade AsaThor — hög var hans stämma^

som dånet ur lössläppt och fraggande elf,

när isar förgäfves dess fart söka hämma:

»Du spör om mitt namn, må du gissa det sjelf;

»ty jag icke vårdar en qvinna att skrämma.

»Jag gissat hvar guldlockig Alfhild var dold.

»Men svagt är ditt kön, och jag brukar ej våld

»Om gull du vill ha, och du offren befriar. . . .»

»Ha!» svarade Gygjan, »nog äger jag gull;

»af röfvade skatter vår bergsal är full.

»Gå du till de gudnämde AsiaDiar.

»Säg, Starkodder Jätte en skuld hos dem har,

»sen Stor kvid de slogo: hans fader det var,

»Min fosterson ämnade eder besöka,

»och offren i Sigtunas blothus föröka;

»ty många väl falla, om han kommer dit.

»Men skynda dig bort, om du ensam drog hit,

»och ännu du önskar bland lefvande nämnas.»

Så Gygjan. Dä ropade AsiaThor,

en susning dervid genom klipporna for:

»Tig, dotter af mörkret! Den lott åt dig ämnas,

»som mig du har tillsagt Fall ned, dä du hör

»att AsaThor kommit sin fränka att hämnas.»

Då skrattade Gygjan som skogsrået gör,

och sade: »Må trollen din hjerna förvilla,

»och gastar dig skaka, om bort du ej går!

»Skön Alfhild, det vet du, är Starkodders frilla.

»Om ännu ett slag du på dörrklyftan slår,

»jag Alfhild och Grim med min stenkil skall krossa.



»Hon redan vid stenpelarn bakbunden står,

»och sjelf hon ej gullhärets flätor kan lossa.»

Den hotelsen hejdade AsaThors arm.

Han vankade], rådvill af oro och harm,

och länge ej visste hvad göra han skulle.

När solen dä steg öfver närmaste kulle,

han samlade bränsle, att elda itu

den klippdörren. Flammorna glödga nu

en sida, och stycke från stycke sig makar

Allt går dock så tyst, som då nyfödde drakar

1 klyftorna kräla
,
med glödande stjert.

»Snart vittras det hörnet» Så AsaThor säger.

Men Gygjan går upp ur sitt klippbyggda läger;

och ropar: »Ha, AsaThor! Illa du lärt

»din könst. Du må gerna dig spara dm möda

,

»med sök att de älskade fränderna döda

»Se, jag denna bragd, utan eld eller rök,

»skall göraj, om du vågar flera försök.»

Den hånfulla hotelsen AsaThor hejdar:

»Jag ser att mot qvinnolist magtlöst jag fejdar.

»Med fyrapararmade Starkodd jag skall

»då strida, och segra genom mitt fall!»

Och ofta och länge, vid jättsalens stängsel,

sig AsaThor satte och lyssnade än,

om Alfhild hon sjönge för Grim igen.

Det skedde. Så klagar en sparf i sitt fängsel.

En natt, då han njutit sin tarfliga spis

af villebråd, uti den koja af ris
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han byggt sig, och Sömnalf hans ögon berörde;

en sång honom väckte. Han tyckte den kom

från Alfhild, och hastigt han vände sig om

på björnhudslägret, då qvädas han hörde:

»En ungersven drog, med sin fagra mö,

»från fader och mor, öfver land och sjö.

»Då kom der ett Troll. Fast han modigt stred,

»han föll med sin mö, på den vilda hed.

»På den vilda hed, der lågo de två!

»Mot örn och mot ulf intet värn de få.

»Då kom der en kämpe åt samma led;

»han gaf dem en graf, på den vilda hed.

»På den vilda hed, under hög så grön,

»nu ungersven sofver, vid fagra mön.

»Men ära ske honom, som lade dem ned

»i brudesäng lugn, på den vilda hed!»

Det rösten När Dellinger vaknat igen,

ren AsaThor tågat mot Edet hän,

der Hergrim kämpat med Starkodd så modigt.

Hans Ogn med en hand till hans hjerta sig slöt,

den andra hon hårdt om hans svärdsfäste knöt.

Dess bleknade anlet var skönt, fastän blodigt.

Hvart odjur af ömkan, trötts hungerns kraf,

dem skonat. — Snart AsaThor väljer en graf;

der kraftfullt med slagsvärdet skarpa han gräfver;

ur djupet, på skölden, han torfvorna häfver.

Sen lägger han stilla de sofvande två,
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på bädd utaf löf och af höstblommor små;

det tycktes som glade hvarandra de kysste.

Sitt slagsvärd som grafprydnad Hergrim bekom,

och makarna höllo så fredligt derom.

Med hällar AsaThor griften betäcker.

Ett arbete, hårdt som en jättestrid,

fast icke så blodigt; men långan tid

dess minne, i fjällstängda Norden, räcker.

Af vide han flätar sen korgarna två,

och hänger på Gullfaxes rygg, och dem fyller

med jord. Och en ättehög bildar han så,

och reser sen bautastenar derpå.

När Solalf öster och vester förgyller,

han märker ej: arbetet hör icke opp.

Hvar möda föröker hans ifver och hopp.

Och Hergrimer glade vid Ogn, sin maka,

så stilla nu sof i det grönläckta hus,

der Vättar än svänga kring dem sina ljus.

Men AsaThor gick till sin koja tillbaka:

han vårdade Gullfaxe åter, som förr,

och vaktade troget vid jättsalens dörr.

På nittonde dagen ett buller han hörde,

och såg hur ett vidunder makligt sig rörde.

Till sidan han gick. »Hej! Det Starkodd ju är?

»l armarna åtta helt makligt han bär

»det gods, som från Hergrimers boning han tagit.

»Den hatfulla Gygjan sig sjelf nu bedragit.

»Må Starkodd öppna sin jättesal först,
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»att Gygjan ej släcker sin hämdetörst.

»på offren derinne» Så AsaThor sade

helt tyst.

Sina dyrbara packningar lade

nu Starkodd ifrån sig, vid dörrhällen ner.

»Hvad? Hällen är spillrad! Har Ljungaren ämnat

»besöka mig? Nej! Någon Dverg, jag det ser,

»här smidt sina gullsmycken; bränder han lemnat

»Ha! Nog utaf smycken jag äger ändå;

»skön Alfhild skall också ett fingergull få»

Med foten han makar de skärfvor i hopar,

han »Hartgrepa! Fostermor, Hartgrepa!» ropar;

men Gygjan derinnanför utbrister så:

»Dig, Starkodd! en tidning af vigt jag vill säga.

»Lyft hällen ifrån, om vi frid skola äga.»

Då svarade Starkodder: »Rott jag har,

»med fyra par åror, tolf nätter och dar;

»ty trälarna tröttnat, jag dem måste mörda.

»Till lands jag allena har burit min börda;

»ej mat eller dryck, under vägen, jag fann.

»På islupen mark, utan tak utan brasa,

»jag legat, och plågor i senorna rasa.

»Ett mjödkrus jag röfvade nyss från en rnan,

»här borta, och nu vill jag genast det tömma.»

Så sagdt, och han drack. Liksom störtskurar strömma

i diken, så sorlade mjöd mot hans gom.

Men Hartgrepa ropade: »Fosterson! Kom

»hitned i din sal! Vet, att AsaThor redan

»är öfver oss. Se, han försökt längesedan,

»att rädda sin fränka och Hergrimers son.»
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Ncir Starkodder hört dessa varnande orden,

t han grep uti klyftan, och lyfte den från

sin höghvälfda dörr, och. all luften gaf dån,

och underligt suckade heliga jorden.

Men Jätten är matt, ty den lyften var svår:

försträckt är hans rygg, och dess kotsenor knarra,

förqväfd är hans anddrägt och knäleden darra.

Af mjödet berusad, vid hällen han står

halft sanslös, då Gygjan i öppningen går,

att hjelpa sin fosterson. Kring sina länder

en gördel hon spänt, med mång flintknif deri.

En rödglödgad jernstång i fotsbreda händer

hon höll, för att vara mot öfverfall fri.

I klippdörren går hon. På grofhuggen trappa

hon stannar. — Högt AsaThors hjerta månd klappa;

han tänkte: »Monn hexan ej uppträda vill?»

Dock stod han ännu bakom klipphällen still,

tills Hartgrepa uppsteg. — Den svartbruna handen

mot Starkodd hon räckte. Han fick den ej fast;

ty AsaThor klöf hennes nacke, i hast,

att hjernan, likt snöglopp, sig spridde kring sanden,

och blod sprang ur bålen, likt hoppressad våg.

När fyrapararmade Starkodd det såg,

han rusade opp, som en rökstod ur Hekla:

»Förkastade! Vill för din fränka du mäkla

»med svärdsegg? Så kom då, och pröfva din arm;

»ty jag vill blott leka, och kufva min harm

»

Han sade, och enviget börjades genast.

Ej fråga om förhugget, först eller senast^).

9) Vid lagligt en vige (holn)gung), lades en ring af stenar; holmgångslagen,
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Som skördare meja en vassbeväxt å;

så Starkodd med fyra par svärd synes gå. >

Men ögonen, halft utaf mjödångor slutna,
,

ej märka att redan två svärd äro brutna;

ty ständigt åt sidan lopp AsiaThor,

och hugg efter hugg in i stenhällen for.

Nu pladdrade Starkodd, som uti ett gille

den druckne plär göra: »Kung Alf jag betalt.

»för det min trolofvade skydda han ville;
.

»och derför hans dotter till frilla jag valt.

»Och ingen af Asar, och ingen af Gudar

»kan lösa skön Alfhild, med svärd eller guld.

»Men modig du är; jag vill blifva dig huld.

»Och du kan få lefva. Jag äger tre brudar,

»dem alla jag röfvat, jag skänker dig dem,

»och för dig som träl bort till Jotunhem/’

Det jollrade Jätten. Men kall såsom fjällen,

och tyst som en molnstod, i stormiga qvällen,

stod AsaThor. Mägtigt han spände sin kropp,

och tvehändes syntes han mordvapnet lyfta,

som hade han ämnat att spränga en klyfta.

Med hufvudet baklänges, stirrar han opp;

högt sväller hans panna, samt ögonens kretsar,

sig skuldrorna runda, och kinden sig spetsar;

Så stod han, förfärlig i kraft och i harm,

och hugger på Starkodder. Arm efter arm

han sårar. Som regnskurar svärdshuggen föllo.

d. V. s. vilkorea för striden, upplästes, och alltid skulle först den utmanade och

sedan den andre hugga. Enskilta envigen höllos vanligast på obebodda holmar,

förmodligen att dymedelst hindra andra att deltaga i striden, och deraf ordet

holmgång.
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De folstjocka armpipor knappast då höllo;

och blodströmmen rann längs den hårtäckta barm.

Nu rasade Starkodd: han slagsvärden kastar

ifrån sig, och bort till ett knölbjörk han hastar,

som strå han den rycker med rötterna lös.

Men AsiaDrotten sitt skyddsvärn ej lemnar:

försigtigs han spanar, hvad Starkodd nu ämnar,

och denne kom fram, som ett hafstroll han fnös.

som störtvåg han fram emot stenhällen trängde

och rotändan högt öfver Drotten han svängde;

så står invid Måne en mångklofvig sky.

Ej AsaThor mer kunde dråpslaget fly.

Då kom der ett vidunder ned ifrån bergen:

dess kropp var förvånande fyllig och lång.

Af djur och af menniska huden och färgen

det hade. Fast fyrbent, det var dock i gång

helt långsamt. Sitt hufvud, som lurfviga lockar

betäckte, det upprätt och trottsande höll.

Fast länden ej sällan vanmägtigt föll

mot jorden, dock framåt, på en gång, det rusar

till stridsplatsen. Fragga ur käftarna frusar.

Se! Redan kring Starkodders ben det sig klängt;

det biter och sliter med tänder och naglar,

det puffar och knuffar, att Jätten han raglar

tillbaka två steg, just då hugga han tänkt

mot AsiaDrotten. Och tillhugget stora,

mot stenhällen sänkt, månde kraften förlora:

det bräcktes i rot, och det bräcktes i gren.

Med tre sina händer han ursinnig fattar

i vidundret, hvilket som bergstrollen skrattar

Ling. I. 25
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och ropar: »Du krossat en gång mina ben,

»du mördat min Hergrim och plundrat min boning,

»förgäfves min Amu dig bad om försoning

»Då lemnades jag uti öcknen allen;

»nu vill också jag icke njuta försköning.

»Jag släpat mig hit från min snäcka, att dock

»få helsa min Hergrim. Nu helsar jag ock

»hans baneman: Örnar och korpar dig hackel

»Och ulfvar och hundar, på vidöppen backe,

»dig slite! — Upp, AsaThor! Slagsvärdet häf,

»och hämd för din ätt och min Hergrimer kräf!»

Han tystnade hastigt; ty Starkodd hans nacke

vred baklänges af; men den döde höll fast,

hur Jätten sig svängde. Så afbruten mast

på böljorna gungar. Nu striden ej dröjde;

ty AsaThor, hvilken nyss fästat sin blick

på Arngrim, vid dennes uppmaningar gick

mot Starkodd, som tillhugget öfver sig höjde.

Och Drotten, att icke bli hejdad af det,

ett sidosprång gjorde, så fort och försigtigt,

med nedlutad panna och skuldra, att rigtigt

på Jätten han klyfde det framböjda knät.

Som eken på hällen, der blott åt en sida

hon rotfäste fått, i den sparsama mull,

vill kämpa mot stormen, men kastas omkull,

och våldsamt till sidan sig grenarna vrida;

så stödd på en fot, ville Starkodder strida;

men dignade neder. Han ursinnig slog

tre armar om AsaThors ben, och han tänkte

sin fiende qväfva; förfärligt han drog.
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i Starkodders bröst, hvilket pustade ut

sin lifskraft. Som hundrade fjällulfvars tjut

var dödsropet. Spändes nu armar och fötter:

det knack som i jernekens utbrända rötter.

Hans ögon de brusto; så brista med knall

tvä eldsolar. Efter den solheta dagen,

ur smäktande jord plär en ånga gå opp,

om qvällen; så strax, sedan Jätten var slagen,

en svettånga steg ur hans sårade kropp

Bestrålad af ära, nu AsaThor trädde

i bergsalen ned, och då Alfhild han såg,

det honom på en gång förskräckte och glädde.

Till hälften hon stod och till hälften hon låg;

ty gullgula håret, som tinningen sirat,

det blifvit af Gygjan kring stenpelarn viradt,

att icke den fångna, som Ogn hade gjort,

sig sjelf måtte mörda. Nu löstes hon fort.

Hon såg uppå fränden, med forskande öga.

Rätt många och farliga voro hans sår;

dem klokt hon förband, och osedd mäng tär

då föll, som ett daggstänk från blåhvalfvet höga.

Ej ord mellan fränderna talades än.

Ung Grim, hvilken satt der, så häpen och stilla,

af AsaThor lyftes på arm, och den lilla

såg rädd uppå honom; men blef snart hans vän.

Ut sprang han med trippande steg ur sitt fängsel,

som råkidet far öfver hejdande stängsel.
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Snart natten kom på, och till hvila nu gick

enhvar. Utmed Alfhifd ung Grim redan drömmer;

den tröttade AsaThor såren förglömmer;

men guldlockig Alfhild sömn icke fick.

Hon tänkte på fader, på Skjold och sitt rykte;

de tre hennes fiender vara hon tyckte.

Då stod der en vålnad för hennes blick.

På nordstjernans guldstråle nedfor den lätta,

se det var Ogn, och hon talade detta:

»Vän, stöt ej min Grimer ur moderlig famn!

»Vän, rädda hans ära och rädda hans namn!»

Så lätt som en röksky, vid morgonens strimma^

om vintern, man ser öfver barrskogen glimma,

så lätt for från Alfhild den älskade hamn.

Men AsaThor drömde om Alfhilds fägring,

den stod för hans blick som en tjusande hägring»

Förflöt så den natten. När morgonen kom,

steg AsaThor opp; han sin Gullfaxe ledde

till dörren, och guldtyg på sadelen bredde:

»Upp, fränka! Upp, låtom oss nu vända om

»till AlfhemJ Din fader må sedan besörja

»om Starkodds och Hergrims förenade skatt»

Han slöt. Redan Alfhild på Gullfaxe satt;

ren Drotten, helt tyst, månde aftåget börja;

och Grim, på hans arm, hördes jollra så gladt»

Snart sågo de gränsen af Alfhem. Då räckte

han långsamt åt Alfhild den gråtande pilt,

som ifrigt mot honom små armarna sträckte.

Men AsaThor nickade, talande mildt:

»Farväl, liten Grim! Farväl, liten fränka!
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»Till eder min Gulifaxe lemnar jag här;

»er räddare var han. Om han blir er kär,

»I skolen, må hända, på AsaThor tänka.»

Han slöt; och den första tår i hans blick

nu kom! Så vid vårsolen isperlor lysa;

men kunna ej smälta, och kunna ej frysa.

Till jältestrid Drotten å nyo då gick.

Men guldlockig Alfhild till fadren nu ilar,

och snart vid hans hjerta hon bäfvande hvilar.

Slutanmärkning.

I Hervararsagau berättas, att Arngrim Reses son, Hergrim bortförde Star-

kodds fästeinö Ögn eller Ogn Alfasprengr (Alfaättling) från Jotunheim, Der

bodde förmodeligen Storkvidr, Starkodds fader; ocli denne siste, som icke var

älskad af Ogn, hade utan tvifvel fört henne dit, emedan han ej ansåg henne

i nog säkert förvar ä sitt hem vid Alufossa, såsom nära beläget till Alfhem,

Ogns fosterbygd. Enviget mellan Hergrim och Starkodd hölls vid Eidet (Edet),

och detta var sannolikt nära vid Alufossa; ty det heter, att när Starkodd hom

hem, slogs han med Hergrim vid Edet. Alufossa, af den poetiska benämningen

Ale, hung\ kan vara Kungsforsen. — Kungsfallet och Edet finnas båda vid

Trollhättan. Starkodds tillnamn Aludreng torde hafva samma härledning. Af-

ven var denna boningsort väl belägen för Starkodd, då han bortröfvade Alfhild,

hvilken bodde i grannriket Alfhem, eller nu mera Bohuslän; ty ett annat Alf-

hem torde icke här kuuna komma i fråga.

Schönning,
( i Norges Riiges Historie, 1 del. 2 kap. J4 §.) visar ganska

grundligt, att den Alf, hvars dotter Starkodder bortröfvade, icke var Alf eller

Finn Alf, sonson af Nore, ntaii just den Alf, som lefde vid Odens tid; men

han nekar att denne bodde i våri Alfhem, oaktadt Hervararsaga uttryckeligen

säger det. Som skäl anförer han, att Alfs systerdotter, som var gift med Halo-

ge, säges hafva varit från Gymisgård, eller dotter af Gymer; men detta bevisar

väl likaså litet att Alf bodt nära Jotunhem, som Haloge. Schönnings påstående,

att det Alfhem, sagan omtalar, var SvartAlfhem ,
synes lika djerft; ty detta ärmera

ett mytiskt än ett historiskt ortnamn. Att i sagans olika urskrifter står, än att

folket i Alfhem då för tiden var fulare, än att det var vackrare än i något
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annat land, härrör visserligen af begreppet om mytiska Ljusalfer eller Svartalfer,

om icke det häntyder på afkoralingar af en äldre stam, hvilken då bebodde

Alfhem. J. Espolin yttrar i sina Bemaerknioger (sid. 13), att det Jotunhem,

som Hervararsaga omtalar, legat mellan hvita hafvet och Ouega, och sträckt sig

i vester till Ryska Lappmarken, hvarest en temmeligen vild Mongolisk stam

blandad med Jotar, kanske bott. Detta passar sig äfven med det välde, som

Sigurlam fick; men Espolin tror (sid. 16), att denna icke var son till vår Asa-

Oden , utan en annan Sigurlam, född på samma tid, som Sige, Volsungarnes

stamfader, och den Anglosaxiske Vegdegg, och fiera så kallade Vodans söner,

utgifvit sig för den äldre Odens son, och att han iche var gift med dottren till

den Gylfe, som besökte Asarne. Anses detta som grundadt, måste man äfven

antaga, att den Saxiske Oden, hvars storverk ingen urkund omtalar, skaffat Si-

gurlam land och rike, och det ännu längre bort ifrån sitt eget välde, i fall han

verkeligen hade något. Äfven- vore den Thjasse, som dräpte Sigurlam, icke

densamme som var fader till Skade, och som i d. y. Edda och i YnglingaSagan

omtalas, utan ännu en Thjasse måste tillblifva utom denne förstnämde, samt

den mytiske, som i d. ä. Eddan framställes. Monne detta allt godtgöres, blott

slägtlederna kunna fyllas ifrån Sige, hvilka ändå framdeles blifva lika brist-

fälliga?

I Jemtland visas ännu eu ovanligt vidsträckt stensättning, som skall ut-

märka Starkodds graf; men denna är kanske ett äreminne, gjordt af en sednare

ättlägg till någon af de yngre Starkoddar, som i urkunderna förekomma; ty

Jemtland var ännu icke befolkadt, då någon af dem lefde. Att der äfven fun-

nits en äldre och en yngre Höfuud, synes af nämde saga, äfvensom tvenne vid

namn Arngrim, af hvilka den äldre benämnes Rese, och var fader till Hergrim.

Den yngre kallades Berserk, och hans 12 söner buro Asianamn, och gjorde

löften om julen, liksom Asarnes ättmän plägade göra. Hvad angår det vidun-

derliga i anseende till Starkodd m. m., se slutanmärkningen vid 27:de sången.

Som ett inkast mot Hervararsagans ålder, anför Biskop Muller dess första ord;

»Så finnes skrifvit i gamla böcker.» — Monne detta icke är för sceptiskt? En
inledning är öflig framför sagorna, enligt den lärde forskarens egen anmärkning,

och ursprungliga betydelsen af bok, staf, balk m. m. känner han sjelf bättre

än någon. Ej heller är det otroligt, att en yngre afskrifvare tillagt dessa få

ord, för att gifva urkunden en i hans tanka större trovärdighet, äfvensom språ-

ket kunde genom flera omskrifvare få en förnyad form.
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FJOETONDE SÅNGEN.

Som fjällfloder glittra i vårsolens sken,

och hoppa från klippa och dansa kring sten;

sä hastade muntert, från glada Valhalla,

Gudinnor och Gudar. De gästade ren

i Bilskirnirs borg, hvilkens gullsalar alla

femhundrade voro och ännu två tjog,

der Ljungaren AukaThors luftborg låg.

Nu Sif, hans maka, med guldlockigt änne,

och värdighet nickar åt gäst^efter gäst.

Af alla Gudinnor och Gudar hon mest

är vördad, och få likväl offra åt henne.

Af bildstoder höga en mängd der var,

och äfven af gyllene taflor. Enhvar

betecknade Ljungarens makt; men de tvenne

förnämste man tyckte dock vara, när Thor

till verldshafvets yttersta klippa for

att Jormungand dräpa. Der syntes nu ormen

på angelen fångad. Sin fjelliga kropp

han mångbugtigt vred, såsom vågor för stormen.

Och AukaThor lyfte sin hammare opp;

fast Hymer listigt sin gäst månde svika.

Här stod också Ljungarn i Hymers sal

bland gyllene kittlar att göra ett val.

Den skönas råd, bakom pelarn att vika,

han följt, och förgäfves nu Jätten tog

sin jernstång, och tvärs genom stenpelarn slog;
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ty Ljungarn sin fiende nederlade,

och löste det löfte, han gifvit hade.

Der stod ock en bild: den var ryslig och grof

och stenhårde Hrugner den föreställde:

sin flintklubba högt han mot Ljungaren hof.

Den kampen var ryslig, och lifvet den gälde.

Men Ljungarens gudakraft tilltog; ty spänd

var Mejgingard ren kring hans senfulla länd;

och stenhårde Hrugner omsider han fällda

Man såg ock den väldige AukaThor,

förklädd såsom Freja. Till Thrymhem han for,

alt taga sin röfvade Mjolner tillbaka.

Man såg huru Thrymer, stolt att en maka

frän Vingolf få, lade Mjolner på knät.

Hur Ljungarn då log! Men af hammarn han lät

den brudgum sin första fästekyss smaka,

och sände sä honom till Nidhöggers verld.

Man säg också Ljungaren AukaThors färd

till UtgardaLoke, han Trollenas Förste,

som alltid i synvillor varit den störste.

Här AukaThor gäckas af Skrymer; och der

med Loge och Jormungand, Huge och Älde.

ses kampen. Då streds der om ära och välde.

Men oöfvervinnerlig AukaThor är,

fast sjelf nu i allt han besegrad sig tyckte.

Och högre växte hans eviga rykte. ')

O Alla dessa mytiska taflor äro lånade ur sångerna om Hymer, och om.
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Så reste sig bilder, i sal utmed sal,

likt isfjällars skimmer i månbeglänst dal.

En gråhårig träl vid hvar bild syntes vakta.

När gästerna kommo, att bilden betrakta,

han bugande sänkte sin hjessa ned.

Mot gäst och mot bild sina ögon han vred,

och qvad öfver Ljungarens bragd. Och helt sakta

han frågande utbrast, hvarenda gång:

»Förstån J väl ännu den gamles sång?»-*-

Få Undergudar hans sång ville höra;

den skar ock i Undergudinnornas öra.

Man talade ömsom med köld eller skämt.

Men bragdkära Saga hon sprakade jemt

om AukaThors strider med Troll och med Jättar.

Till slut hon ock Asarnes bragder berättar.

Dock nämner hon AsaThors idrotter först;

ty, hyllad af Ljungaren sjelf, var han störst

i kraft och i rykte.

Som öfver en höjd

två eldsolar hasta, så ögonen sprutto

pä Ljungaren. Glönrimande alla, som sutto

i salen, han vände sig, hjertligt förnöjd,

Thrymer i d. ä. Edda samt ur berättelserna om AukaThors kamp med Hrung-

ner, och hans resa till UtgardaLoke, i d. j. Eddan. Angående de kittlar, som

AukaThor skulle hämta från Hymer, äro många gissningar. Einn Magnusen

tror dem föreställa hafvet. Se hans förklaringar till Hymers sång. Eör min

del, anser jag berörde sång vara en allegori af Asalärans seger öfver den ur-

gamla Nordkulten. Äger, såsom hafveis gudomlighet, kunde väl icke behöfva

skaffa sig hafvet, om ej hans välde upphört och, genom Asamagternas» förmed-

ling

,

kunde återställas; men detta betecknar dä, att dessa redan voro segrare..

Vidare härom i påföljande slutanmärkning.
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till Oden och Frej, och han talte de orden:

»Vi tre, här i höjden och nere på jorden,

»stå främst ibland Magterna
;

derföre vill

»jag, mellan oss tre, af den fjällstängda Norden

»en landdelning bjuda. Väl hör mig ej till

»att före Valfader, lott för mig taga;

»men Noregs snöfjäll och berg mig behaga.»

Med gullhorn i hand, och till lynne så from,

gaf fridgode Frej detta svar: »Af min dom

»bestäms ej mitt val; men Kodaniens stränder

»och öar mig fägna.» — Med seniga händer

strök mägtige Oden, på haka och bröst,

sitt silfrade skägg, och kring munnen ett löje

sig smög, och han talte med faderlig röst:

»Hvad sjelfmant är valdt gör den väljandes nöje.

»Jag gillar er delning. Men liksom en sjö

»förblandar sin väg; så kring land och kring ö,

»våra namn, om hvarann, skola äterskalla.

»Dock vill jag er likna: i Sviarnes berg

»jag tager min landlott.» Då gladde sig alla,

och gullhornet sprang, som en äflande Dverg,

emellan de gäster. Ren salen hörs susa

af skämtan och fröjd, som i Gladhem det ljusa.

Men icke Gudinnorna delat den fröjd,

der rådde, och de ej med gullhornen stötte;

ty Sif den ädla välfägnaden skötte,

och märkte ej något. Men uppmärksamt böjd,

med snöarm mot välfägnadsymniga bordet,

satt Frigga den höga. Att taga till ordet,
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det tordes ej, kunde ej Gudarnes mor,

i Valfaders närvaro göra. Men stor

var dock hennes vrede. Från hals och till panna

hon rodnade. Längre hon ville ej stanna

i Gudarnes samqväm; och hemligt en vink

hon Vanadis gaf. Och Gudinnorna höga

i lunden nu gingo. Der uppå en brink,

bestrålad af solens halfslutna öga,

de satte sig. Fulla, den sjelfkära, ock

dem följde, med gullband kring strålande lock;

hon tyst bakom Öfvergudinnan sig ställde.

Nu talade Frigga: Ett underligt qval

»mig öfverföll nyss, i den bullrande sal.

»Och harmen — jag deröfver har icke välde!

»Nog hörde väl Freja de trottsiga ord,

»som Oden och Frej och AukaThor fällde?

»De hoppas att dela den fjällstängda Nord

»emellan sig. Nu kan förvandtskap ej gälla,

»när make och son mot mitt välde sig ställa.

»För Thor, hvilken trälarna fick på sin lott,

»för Frej, hvilken svärdskygga odlare blott

»ge offer, för dem skulle mägtiga Frigga

»då vika? Och skulle af dessa hon tigga

»ett doft af de rökverk, på jorden de fått?

»Att hafva ett högsäte högst öfver allas,

»hvad gagnar det -mig, då jag har ingen magt?

»Att Gudars och menniskors Moder jag kallas,

»hvad gagnar det mig, då jag lider förakt?

»Man kallar oss blinda, man kallar oss svaga.

»I Tinget häruppe vi del ej få taga,
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»i magten der nere man lott oss ej ger!’

»Förgäfves jag väntat, att Asar i Norden

»värt namn skulle sprida kring heliga jorden.

»Upp! Låtom oss krossa de trottsige ner,

»så länge de Vingolfs Gudinnor förakta.»

Den härliga Vanadis drog nu, helt sakta,

på rosendemunnen. Små Alfer omkring

den smögo sig; rödare kindernas ring

de fläktade. Länge hon syntes betrakta

den höga Hlodynja. Hälft gäckfullt och ömt

hon utbrast: »Har Frigga den höga förglömt,

»att vi, som Gudinnor, begåfvade blefvo?

»Att mägtiga Nornor en runering skrefvo

»för alla? Att Magterne sjelfva förmå

»ej utom den heliga kretsen gå?

»Och vi Gudinnor, förstå dock att draga

»de mägtiga Gudarne inom vår krets.

»Ha! Ringa oss kostar att enväldet taga

»från dem, öfver Norden. En blick är den spets,

»mot hvilken ej sköld eller brynja hägnar,

»Vår hämd kan en endaste AsiaDrott

»befrämja, om strid emot Gudar oss egnar.»

Då talade Frigga: »Det välde, du fått

»är kunnigt; men ringa din tidning mig fägnar.

»En ovisshet mera, hvad gagnar* den till,

»då Freja förtroligen tala ej vill?

»Hvem är väl den AsiaDrotten?» — Till henne

gaf härliga Freja det svaret: »Jag vet

»ej en blott af AsiaDrottar; men tvenne.
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»Och en af dem, länge bland Asarne het

»den fagraste. Likväl, för hög i sin smärta,

»att röja sin kärlek, har svartsjukans gift

»ej ens kunnat smitta hans skuldfria hjerta.

»Vår hämd han förstår ej. Med manlig bedrift

»han söker sitt mål, och för detta han strider

»bland vildmän. Ja, manligen Sigurlam lider

»hvar motgång. — Den andre är ädel och stolt,

»som hjelte. Men hjertat det svaga bedåras

»af hat och af svartsjuka. Icke han såras

»af spjutsegg så lätt; men hans sår är fördoldt.» —

»

Nu Frigga sin snöhand i Frejas lade:

»Så nämn ock den Drotten!» hon inställsamt sade.

Och Vanadis hviskade Beldeggs namn.

Nu drog äfven Frigga på rosenmunnen;

rnen der satt dock misstanken, skygg som en hamn.

Hon uppsteg, med händerna kors öfver famn.

Hon tänkte: »Helt lätt vore segren vunnen,

»om vi två förenade verkade nu, —
»Nej! Detta min öfvermagts undergång våller.

»Och svartsjukans trollmagt mig återhåller

»från henne; ty Odens förtjuserska ju

»hon varit? — Nej, nej! Jag vill strida allena.

»Att mig med en medälskarinna förena,

»är åter att sjunka. Jag henne ren höjt,

»då här mitt hat och min svaghet sig röjt.»

Så Frigga den höga, i vacklande sinne,

nu rådslog. Och Vanadis skarpsynta blick

örstod alla strider, som hvälfde derinne.
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och ensam i rosenlunden hon gick.

Strax sjelfkära Fulla, i tal och i skick

så tillgjord, sig utlät: »Jag bryter min tystnad;

»men ej må det anses som öfverdåd

»af den, som mig nämt till sitt hemliga råd “‘>

»Jag vet ock ett vapen, och ärelystnad

»det heter: för det falla dödlige lätt.

»När kärlek föröder allenast en ätt,

2) Den allegoriska landdelningen emellan gudamagterne afser mera Nordens

geologiska, än dess historiska företeelser. Likväl inpassa äfven dessa. Att Thor

förnämligast dyrkades i Norge, der Oden hade få tillbedjare, kan förklaras så-

väl af den föregående lärans karakter, som af den förblandning man omsider

gjorde af Thor och Thorre, hälst sedan en ständig ofrid alltjemt fortgick mellan

Sämings och AsaThors ättmän. Som en relik af den äldre Asiatiska gudadyrkan,

så vida hon inträngt mellan fjällarna, stod Thorguden ännu qvar, sedan de mil-

dare gndomligheter blifvit utträngde af vilda invandrande folkstammar. Likväl

måste Balder och Frej, såsom förmedlande väsenden, här och der träda fram i

fjälldalarnas herdelika natur; ty nordmyten har ingen Pan. Den mytiske Uller

och Skade voro fjällarnas och vildjagtens sinnebilder.

Att den mytiske Oden dyrkades såsom Ofvergud förnämligast i Sverge, och

förmodligen äfven i Tyskland, är naturligt, då den förgudade AsaOden herrskat

i Sigtuna som öfverdrott och insatt flera af sina ättmän till regenter i Tyskland.

Sjelfva AsaUller, hvilken sedan uppträdde som MedOden, tillvann sig, på grund

af sitt antagna Odensnamn och sitt äreställe, det höga inflytande dem tillhörde,

intilldess han af den återkomne AsaOden störtades; se 26:te och 29:de sångerna.

Att Frej hufvudsakligen dyrkades i Danmark , liksom Hertha (Gerda) i nor-

ra Tyskland, inträffar med dessa länders förmonliga läge till åkerbruk och-^han-

del, och det heter, att man der offrade svarta tjurar till honom. Likväl för-

vexlades hans namn och dyrkan med Friggas, hvilken troligen redan förut hade

en motsvarig sinnebild i den Tyska gudinnan Hertha, hvars blodiga offertjenst

kanske sedan blef en orsak till Asalärans menniskooffer. Bartolin i sina Anti-

quit. (pag. 320, 342) vill visa, att Frej förnämligast dyrkades i Sverge, hvilket

angår den siste historiske Frej, (Yngve Frej). I Upsala offrade Öfverdrotten

årligen 3 gånger för allt folket; i Ledre höllos de stora offerfesterna hvart ni-

onde år. Nog afl Dessa olikheter till sätt och ställe i Asatriadens dyrkan

bevisar, både att en schism deri uppstått (se slutanmärkn. vid 22:dra sången),

samt att Sigtuna och sedermera Upsala var det enda ställe, der denna lära till

en början lefde i sin ursprungliga renhet.
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»då härjar den andra väl halfva jorden.

»Må denna bland Asarne inviga morden,

»och fridseden kränka! — Jag känner en Drott

»i Sigtuna. Öfverdrottsväldet han fått,

»och AsiaUller han kallas i Norden.

»Han jätteson är; fast i Asiastam

»han ympades in. Men han skjuter ej fram,

»med Asarnes lif. Han en krona vill bilda,

»hvars grenar från Åsarnas evigt bli skilda.»

Det hviskade sjelfkära Fulla, helt tyst,

och Frigga åt henne förtroligen räckte

sin snöhand. När Undergudinnan den kysst,

hon hviskade åter: »De dödliges slägte,

»på dina befallningar, ofta jag ledt.

»Sjelf mägtige Oden du vetat besegra,

»hos Agnar. — Då Magternes far ej kan vägra •)

»den magt, som allrådande Nornor dig gett;

»hur skall då en Aser, hur skall en Asynja

»emotstå den straffande, höga Hlodynja?»

Högt svällde af oro den högas barm.

Hon teg; men hon Vanadis tog under arm.

Förtroligt de gingo ur liljedalen;

och trädde så tysta i höghvälfda salen,

der glammande Magterne sutto ännu.

Ej Öfvergudinnornas ankomst de märkte.

Det retade Frigga: »Här visas mig ju

3 ) Huru Oden genom Friggas list blottställdes för Geiröds tillgrepp, hvil-

ket kostade denne lifvet, se inledningen och slutet vid Grimners sång i d. ä.

Eddan, samt i slutanmärkn. vid 19:de sången.
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»vanvördnad af alla!» Den tanken förstärkte

nu hämden. — Blott, mägtige Oden det sett^

dock teg han.

Ren Frigga den höga har gett

befallning åt Fulla, att strax sig bereda

till afresan. Hemligt var deras beslut,

att AsiaUller till afFall förleda

mot Asarne: genast hon förde det ut.

Den härliga Freja, fast ej hon det sade

för Frigga, sin list redan utfört hade.

Till Norden hon sändt både Snottra och Lofn,

och snart in i ljuslette Beldeggs hjerta

de göto den svartsjuka kärlekens smärta.

Emellertid hade nu menlösa Sjofn

till Valfader talat: »O, hör mig, du store!

»Förutan hvars allblick en död endast vore

»all dödligas tillvaro; hör nu min bön!

»Den är för en dödlig, hvars lifsandar täras

»af trånad; och Hejdi den skuldfria mön

»är nämd. Hon sitt innerstas eld låtit skäras

»vid altart. O, henne en ersättning gif

»för älskogens saknad! Blott du kan gifva

»den lott, som förädlar de stoftföddes lif.

Då svarade Oden: »Ja, Hejdi må blifva

»en Sierska; likasom Vala så stor,

»den snöbetäckta, som fordom jag väckte,

»då jag, såsom Vegtam, till Eljudner for ^).

4) Vegtam (viss om sia väg) ett namn, som den mytiske Oden tog, då

han for ned till Hels boning, för att forska Vala om Balders öde. Vidare om
denna härliga myt, se Vegtams sång i d. ä. Edda, samt berättelsen i d. y.



5»Men blott trenne månhvarf, för dödligas slögte

»må Hejdi fly! Sen, frän lidelser fri,

»dess ande med stoftet försonad skall bli,

»och åter till åldrige Gylfe hon dragé!»

Så mägtige Oden. Han vinkade Brage,

med blicken mot Norden, och Brage, i hast,

på Glader band skinande gullsadeln fast,

och flög, som ett stjernskott, till heliga jorden.

I Sigges stad i den fjällstängda Norden,

han märker hvar Hejdi åt Sömnalfen ler.

Nyss drömmarna börjat omkring henne dansa,

och Ljusalfer små hennes guldlockar kransa.

Förtjust på den hyfagra länge han ser,

hans eldiga blickar berusade stanna.

Han trycker en kyss på den sofvandes panna
^

och se, genom hjerna och merg henne far

en eld af de runor, på tungan han har 0
).

Snart Guden går opp, på sin silfversky åter^

sin Glader till Valhall han dansa låter.

Men Hejdi far opp, som en yrande vind,

och qväder, med lågande öga och kind:

»Hvad ljus för mitt öga?

»Hvad ljud för mitt öra?

»Jag ser genom blåhvalfvet höga!

»Jag stjernornas samljud kan höra!

»Hvar bild, som fjärran mig var^

»sig närmare, närmare drar!

5) Brage hade runor på sin tunga ,
säger dö y. Edda. En bild af hans

vältalighet och tjuskraft.

Ling. J. 26
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»Hvem är jag? Mig sjelf jag ej hör eller serf

»Mitt väsen sig löser, det finnes ej mer!

»Befryndad med jordiska stoftet,

»befryndad med Andarna alla,

»jag är öfver allt. Från det stjernprydda löftet

»jag far, i ett anddrag, till jordringen ner.

»Jag näres af ljuset och blomsterdoftet,

»och af grafvarnas ångor de kalla.

»Hvar är jag? O säg!

»I en solring jag står,

»och pä vindarnas väg,

»som en ljusalf, jag går!

»Allt högre och högre jag sväfvar.

»Obeskrifliga ting

»jag förnimmer i stjerndansens ring,

»och ändå jag dervid ej bäfvar!

»Allt mörkt blifver ljust!

»Allt föråldradt blir ungt!

»Berusadt, förtjust,

»mitt upplösta väsen tycks svälla

»allt vidare ut, till hvar fjärmare punkt,

»i rymdernas rymder, der allt, så lugnt,

»sig kretsar kring urlifvets källa.

»Skapa kan jag, i vinken,

»krossa kan jag, med blinken,

»denna jord,

»dessa himlar.

»Blott ett ord;

»och det hvimlar

»af Andar, från urmörkret ryckta.



»Blott ett ord;

»och som ätthögen tomma,

»stå verldarne der!

»Odjurens här

»befaller jag komma,

»befaller jag flykta.

»I eld och luft, i jord och vatten

»jag går, som en Ande, i skapelsenatton.

»Ja, heliga Magter! Min tanke är djerf:

»den tror sig förstå edra verk, edra värf,

»er ära
,

ert välde.

»Men vredgens icke! Freja dock är

»för mig den högsta i Eviges här.

»Jag tillber de tårar, för Öder hon fällde.

»Men just nu, — icke förr,

»jag såg henne! Folkvangers gyllene dörr

»var riglad. O! Hvem har nu låtit

»den opp? Ack! Ofta klappade jag

»derpå. både natt och dag;

»men ohörd jag klappat, och osedd jag gråtit,

»Och nu, med ett steg, i den heliga borg

»jag står, utan tvekan och sorg!

»Säg: är ej min älskling derinne?

»Jag kan trycka dess hand.

»Inga jordiska band

»fängsla Sierskans sinne.

»Hvar är min älskade? Här? O nej!

»Han finnes ej
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»i de heligas salar ®).

»Ha! Der, som en vind, orolig och vild,

»går dess stolta, flygtiga bild

»i jordens töckniga dalar!

»Dit ner, dit ner,

»sig min tanke beger.

»Dock nej! Jag vill flyta bland andar och stjernor,

»löst och lätt, som en forsande elf.

»Jag vill glömma mig sjelf,

»glömma jordens fäviske kämpar och tärnor.

»Ack! Villan är slut.

»Och allt hvad jag mägtat bland Andarna nyss,

»försvinner! Och fåfängt jag blickar och lyss!

»Mitt arma hjerta,

»nyss domnadt, nu klappar liksom förut,

»och vaknar till samma smärta!

»Se opp, se opp! Den verkliga verld

»går fram, som en vålnad, med flammande svärd;

»mitt bröst det genombårar!

»Allt mig sårar! Allt mig särar!

»Barn af ljuset,

»Alfer! Mån I komma

»snart tillbaka!

»Låten, än en gång, mig smaka

»sällhetsruset.

6) De Heligas salar. Valas sång, och äfsren några andra i d. ä. Edda kal-

lar Gudarne de högt heliga Magterne, hvarmed isynnerhet betecknas de trennc

öfvergudar, som utgjorde Asalärans triad. Oden, Vile och Ve; hvilka tvenne

siste nämnas äfven Häner och Loder, eller AukaThor och Frej.
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»doftet utaf lifvets blomma!

»Himladrömmar!

»Stån omkring mitt läger!

»Lyften mig från gruset,

»gungen mig, på ljusets strömmar,

»till det land, der arf jag eger!»

Så Hejdi. Än vansinnigt brusande opp,

likt vågen, än sjunkande djupt såsom denne,

den guldlockkringfladdrade nordtärnan lopp,

i skogarnas natt, och på skyklippans topp.

Man skrämdes, man åter förtjustes af henne.

Hvar natt, då i Sömnalfens sköte hon låg,

med Fylgjan hon gjorde mäng luftiga tåg,

till verld efter verld, hvarom ursägnen talar.

Än Manhems och Vanahems trakter hon säg,

än Gudhem det gröna, med gulltäckta salar,

och Alfhem det höga, med solklädda dalar.

Snart färden till glödande Muspelhem gick;

af Surturs eldslott förblandas hvar blick.

Sent nådde hon Allverldens gränser omsider,

der Yggdrasils stam sina urgrenar sprider.

Det heliga träd är sä högt och så stort,

och ingen dess början och ursprung har sport.

Från kronan, likt gullperlor, honingsdagg flyter.

Så ljust är hvart blad, och så helig hvar hnopp;

ty all-lifvels stråle igenom dem bryter.

Dä talade Fylgjan: »Mot Yggdrasils topp

»en dödlig ej än vägat ögonen häfva.

»Jag ville dig visa dess under; rnen här
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»de jordföddes öga vanmägtigt är.

»Det sägs att deruppe en örn plägar sväfva,

»och mycket han vet.» — Genom askträdets hvalf

en röst nu gick fram, så att Hejdi skalf.

Den sade: »Ja, uppåt det sanna vill sträfva,

»fast sjelfviskhet hejdar dess flykt och dess blick;

»ty VederlofFns vingar för örnögat vifta.» —
Det rösten. Och hastigt för Hejdi der gick

ett ljus, och en vink af sin Fylgja hon fick:

»Se bladen på verldsträdet! Evigt de skifta.

»På stammen far Rotatosk, lättsinnigt vild.

»Af hjortar fyra, allt stoftämnes bild,

»dess knoppar förtäras; och roten den vida

»af Nidhögger gnages. Ja, mycket månd lida

»det verldsgamla träd. Men stånda det skall;

»ty Nornorna höga förhindra dess fall:

»med liljehvit hand öfver stammen de ösa

»af urkällan. Allt blifver rent i dess våg» . . ,

Nu vaknade Hejdi. Med brinnande håg,

hon bad sin Fylgja de gåtorna lösa;

men himmelska gästen ej mera hon såg.

Om Uimers källa så ofta hon drömde:

den Vise, der verldarnes urverld begynns,

hon såg; fast hans hufvud ur moln endast syns.

Hon såg, huru Valfaders öga han gömde,

som pant för den dryck, han den mägtige gaf.

Och Hejdi hon bad om en droppe deraf.

Till pant böd hon honom sitt blödande hjerta;

men fåfängt! Den Vise ej såg hennes smärta ^).

7) Prof. Finn Magnusen har i serskildta arbeten sökt förklara och åskåd-

liggöra dessa 9 Eddiska verldar, samt betydelsen af Yggdrasill, och läsaren hän-
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Då vaknade Hejdi; hon suckade tungt.

Ej dag eller natt hennes hjerta var lugnt.

Den törstande anden ej kunde sig mätta

af visdom, för hvilken man gränser kan sätta.

På svallande strand, och på skyklippa hög,

bland töcken och storm, lik en vålnad, hon flög

Hon såg i det ändliga lifvet ej annat,

än Evighet, hvilken i tidskepnad stannat.

Så gick hon i yra, allena omkring,

och alla om henne nu började tala,

och alla berättade sällsaraa ting.

Hon var icke Hejdi, I andelig dvala

hon lefde, och kallades allmänt en Vala *).

Snart AsiaOden till Sigtuna kom,

då midsommarssolen vändt strålvagnen om.

Han tyckte, att fjällen hans bana stängde.

Den fjärmade makan allt närmare trängde

sin bild till hans hjerta Så fullmånes rund

tycks växa och närmare komma hvar stund.

»Än Vidar den tyste ej kommit tillbaka

visas dertill. Den skilnad, som finnes emellan denna sakkunnigemytologs fram-

ställning af berörde myt och mina åsigter deröfver, röjes i 17—;20 stycket af

Eddornas sinnebildslära, l:sta afdelningen, tryckt 1819. Rummet tillåter icke

att här införa, hvarken det ena eller det andra.

8) Vala, som ofta införes talande om sig sjelf i sin sång, yttrar sig i dess

20;de vers, med dessa ord:

»Hejdi hon nämdes

»hvar hon till gästnings kom,

»och Vala den visa.

»Vargar hon tjnste

»och Sejd hon kunde,

»sjelf tjusad med Sejd o. s. v.
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»från Asgård det gamla, med bud fråi> min maka.

»Hvad hejdar den unge, med vindarnes gång? —
»Hvar dväljes nu Sigurlam? Mörkt är hans öde.

»Är han ibland lefvande, eller bland döde?

»Hvart leder hans väg? Ar den kort eller lång?

»Ha! Dystert och blekt, såsom aftonens strimma,

»ett ljus för mig uppstår: af Hunnernas tal

»ett genljud jag tycker inom mig förnimma.

»De nämde ej Vidar? I luftborgens sal

»hvar stjerna dock känner sin molnhöljda frände.

»De Hunner min kindfagre Sigurlam kände.

»Han flydde då, gisslad af kärlekens qval?»

Så AsiaOden. Nu börjar han vandra,

med tre sina Diar, alt söka de andra,

som fjärmare bodde, på land och vid fjärd.

Längs vidsträckta Fyrisslätt gick deras färd.

Men hastigt blef himmelens båge så mulen:

det blåste en nordanvind, dyster och kulen,

och snöyr från himmelen hvirflade ned;

och Stormjätten, viftande vingar, så vred,

än böjde, än bräckte de susande träden;

och hagel och isegg skar gyllene säden.

Då hände, att Asarnes Öfverdrott såg

en qvinna, som liknöjd för ovädret, låg

på klippebranten, med hand under kinden.

Dess lockar och Blotgydjeslöja för vinden,

kring svällande snöbarmen, fladdrade fritt,

och haglet på den nya snödrifvor spridt.

Sitt öga hon hvälfde åt olika kanter:

än mätte det klippornas naknaste branter.



än följde det molnet på himmelens hvalf.

Från fot och till hand af kyla hon skalf;

men blodet steg varmt uti kind och i panna.

Förundrad sågs Asarnes Öfverdrott stanna

sin trafvare. Fort, som en skyddande Alf,

till qvinnan han gick, och se, Hejdi han kände.

Men stirrande ögon mot honom hon vände.

Den vildögda offermön tala han bad,

och högt denna sången till honom hon qvad:

»Hejdi jag het,

»nu kallas jag Vala,

»Den litet plär tala,

»som mycket vet.

»Svärmande fejd

»är mitt tidsfördrif.

»Sejdkonst jag öfvar,

»sjelf tjusad med Sejd.

»Så flyger mitt lif.

»Jag Gygjor skrämmer;

»jag svärdsegg döfvar,

»och odjur tämer.»

Med stirrande ögon hon ler och hon gråter,

och qväder till lyssnande Öfverdrott äter:

»Icke jag glömt

»hvar Hejmdall sitt gjallarhorn gömt

»under trädet det heliga, höga,

»som Alltet omsusar.
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»Störtelf nu brusar

»med skummande bad

»öfver Valfaders öga.

»Förstår du än, eller hvad?

»Ha! Ute jag var

»på ensligan kulle,

»att Asarnes far

»mig uppväcka skulle.

»I ögat han såg

»den tjusandes håg.

»Hvi öppnas din munn,

»och hvi frestar du mig?

»Allt säger jag dig;

»fast i Mimers brunn

»i det heliga bad

»Valguden höga

»har pantsatt sitt öga.

»Förstår du än, eller hvad?

»Mig Härfader gett

»ringar och smycken

och sångvisdom mycken.

»Vidt och bredt

»går min blick och min färd

»från verld och till verld.»

Strax AsiaOden hof siarestafven,

och hon, lik en hamn, som sig reser ur grafven,

stod opp. Om de Eviges födsel och strid

hon sjöng. Hennes röst var än stormig, än blid.

Nu anlände flera af Sigtunas Diar.



Och, likasoii) fången sig hastigt befriar,

med våldsama tag, ifrån bojornas tvång,

så friad från qvalet, hon qvad denna sång

»Lyssna, lyssna nu må

»J väsenden alla,

»J stora, J små,

»hvilka Gudar vi kalla.

»Valas sång det är,

»som skall ljuda här.

»Förrän tiden såg

»tidens morgonstund,

»fanns ej kylig väg,

»fanns ej himlars rymd,

»eller jordens grund.

»Förborgad och skymd

»än Aurgelmer låg

»i Ginungarymd.

»Sol icke hade

»valt Måne till vän.

»Gullhand hon än

»ej lagt på det spann,

»som nu henne drar,

»Sal hon ej fann,

»i allrymdens trakt,

»som nu hon der har.

»Ej Måne då var

»bekant med sin magt,

»och ej stjernorna nått

»det hem de nu fått.»
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Besjöng sen Hejdi den gyllene tid,

hur mörkret försvann, och ljuset sig tände,

och Nornornas magt, och den första strid,

allt väsendes upphof, och verldslifvets ände.

Men se, när till sägnen om Balder hon kom,,

hon teg Icke ville hon qväda derom;

hon slet från sin harpa de gyllene strängar.

För Diarne alla, när Hejdi qvad,

hvart ord var som vårmolnets rena bad

för törstande Vättar, på solglänsta ängar,

och såsom en vind uti smäktande dal.

Och se, när qvädet hon slutat hade,

strax sierskedrägten ifrån sig hon lade.

Som sjuklingen tömmer i yrsel sitt qval,

fast sen han ej minns sina later, sitt tal;

så Hejdi var lugn. Sina drömmar hon glömde.

Men AsiaÖfverdrott sången dock gömde

i hjertat. Till öfrige Diarnes hem

han for, att om Sigurlam utforska dem,

förborgande allt, som med nordtärnan hände,

Men Hejdi till åldrige Gylfe nu vände.

Han gladdes, när hyfagra dottren der kom;

så Lappen sig gläder, när Sol har vändt om.

Han tänkte: »Du såg ej mitt qval mitt bekymmer.

»Du flydde; så strålen från molnet ju rymmer?

»Ja, frihet och fröjd äro ungdomens rätt,

»och derföre märkes din gråt så lätt,

»men icke den gamles När höstliga vinden

»för störtskurar fram, öfver dal och slätt.
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»då prasslar det ljudligt i löfrika linden;

»men ingen bemärker, när störtregnet slår

»pä rönnträdet gamla, som löfFallet står.»

Så hviskade Gylfe. Han dolde sin smärta,

och tryckte sin Hejdi till klappande hjerta.

Och mild som en strimma, om höstlig qväll,

satt Gylfe den gamle. Han sökte bekämpa,

med sjelfdigtad kraft, både ålder och krämpa,

sen Hejdi han' såg i sitt konunga tjäll.

Dock tycktes han bry sig om henne blott föga;

lik Måne, som går förbi stjernorna små:

han tycks dem ha glömt; men när molnväggar stå

framför dem, då lyfter han pannan den höga,

och efter dem letar med molnbetäckt öga.

Slutanmärkning.

I not. 1 till denna sång, yttrade jag att Hymers qväde kunde anses som

en allegori på Asalärans seger öfver den urgamla nordkulten, och att Äger, så-

som hafvets beherrskare icke behöfde förskaffa sig Hymers kittel, om denne

skulle föreställa hafvet. Vi veta att forntidens gudasvar gåfvos vanligen i kittlar

och grottor (allt enstydiga ord) och dessa ansågos heligare än sjelfva templet.

Turkiska Janitscharhären anser ännu sina kittlar som en helgedom, och vår

allmoge har en förkärlek till stora och många kittlar, som öfvergår begäret till

silfver och guld, med undantag af bägaren; och denna sed torde vara en lem-

ning efter forntidens offerskick. Men om ordet hver (kittel, hvalf), i Hymers

sång, skulle beteckna verldshafvet

,

der Hymer eller Ymer (Chaos) råder; kunde

likväl Thor icke bortföra det. Hela sängen tyckes vara grundad på ett historiskt

ämne, klädt i mytisk form, hvarföre också både den mytiska och historiska

gudapersonalen ingriper deri. Att Tyr, Hymers son, som öfvergätt till Asalä-

ran, var med Thor; att den historiske Äger, som var Asarnes medhållare, och

likt den mytiske hedrades af dem (se slutanmärkn. vid 10;de sång.), fattades vig-
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kärl (d. V. s. tempel eller gudadyrkan), att Thor först ville utrota Midgards-

ormen (den olycksbringande principen i vattnet), förrän han skaffade Äger (lug-

na hafvet) denna dyrkan; att denna sedan hvart år skulle dricka höstöl med

Asarne (införas i deras offerskick); att Loke sedan följde Thor till Utgård, der

Thordönaren gäckades af den fornnordiske Loges trollsyner; allt detta tyckes stå

i närmaste samband, och om vi följa Hyraers sång från vers till vers, tror jag

att den angifna förklaringen deröfver noggrant inträffar. Det säges (1 v.) att

Valgudarne njöto fångsten d. v. s. väldet, som de i Norden vunnit. För mätta

de blefvo (ledsnade vid sin lycka). De skakade tenarna (gjorde stänkoffer), hetrah-

tade offerblodet (forskade åt hvem der offrades) och märkte att Äger fattades

kittlar, d. v. s. tempel eller dyrkan; ty ordet hver betyder äfven borg, och ett

imfylldt rum. Detta sista uttrycker en med offerånga uppfylld • sal. Äger satt

som barnet glad {2 v.) d.jv. s. han misstrodde icke Asarnes vänskap; men Yggs

(den fruktansvärdes) son sade hårdeligen: »Ofta skall Äger hålla gille för oss,»

detta bedröfvade Äger (3 v.). Han bad Thor skaffa sig en kittel (helgedom), så

att han kunde hedra dem alla med dryck (offergille). Ingen af de hieligt höga

Magter (Asatriaden) kunde göra detta (4 v.), men Tyr gaf Thor det redliga rå-

det att fara östan om Elivaga till hans fader Hymer, som hade en kittel, en

rast djup (5 v.) d. v. s. ett mycket stort offerhus eller vidsträckt dyrkan. De

reste (6 v.). Tyr träffade sin farmor med hundranio hufvuden (7 v.). Hon var

förmodligen öfverprestinna och omgifven af en mängd af forngudars dyrkare;

men 3’yrs mor var ljuslockig och gullskinande (8 v.) d. v. s. af mildare religiöst

sinne. Hon gaf dem kraftig dryck (mod), varnande dem för Hymer, som ej

tålte gäster (9 v.) d. v. s. främlingars seder. Hon gömde dem under kittlarne

(i tempelhvalfvet). Hymer hemkommer (10 v.), liknande ett Frosttroll (Hrimthurs,

sinnebild af fornlärans råhet). Han såg sin son Tyr i sällskap med Thor (1 1 v.)

och bjelken samt pelaren (sinnebilder af nordlärans grunder) brusto itu för

Hymers vreda blick (12 v.). Ätta kittlar föllo då ned (förmodligen fordna tem-

pel, som presterna sjelfva ödeläde), blott en hårdhamrad kittel blef hel (ett enda

fastmuradt tempel blef q var). Tyr och Thor gingo fram (13 v.). Hymer synade

sin motståndare Thor, noga, och anade icke godt. Likväl slagtades tre oxar

(14 V.) (som offer eller välfägnad). Thor åt ensam de två (15 v.). Sjelf den

störste i fysisk kraft, skulle hans lott vara störst. Jätten tyckte att Thors

måltid var för dryg (offret var för stort) (16 v.). Han ville de skulle lefva

af fångst (offergåfvor eller rof). Thor vill nu ro ut att fånga Midgard sormen

(17 V.), om han finge fiskbete (trofast hjelp) af Hymer, hvars ena oxe han

dödade (18 v.) d. v. s. tog hans ena offergärd. Jätten önskar att Thor suttit

stilla (varit hemma) (19 v.). Hymer vill icke ro långt ut (20 v.); men Thor

^öker att fånga Midgardsormen och Hymer förskräckes. Thor kallas nu folkens

räddare. Ormen sjönk likväl åter i hafvet. (D. y. Eddan säger att Hymer

vållade det). Allt sedan, heter det i 29 v., var Hymer beständigt trotsig, och.

här börjas åter sångens hufvudämne. Jätten träter med Thor, förnekande hans

kraft (dyrkan), om han icke kunde bryta den starka bägaren (förmodligen offer-



415

kärlet, hlautbollen
, som här kallas den runda vinhringaren

,

antingen för det

blodet liknar vin, eller för den vällefnad, som åtföljde offertjeusten). Sittande

(på sin gudastol) slängde Thor denna helgedom genom stenpelaren (altaret)
;
men

hel fick Hymer sin bägare igen. (Den urgamla läran föll icke för detta guda-

slag). Bägaren måste (31 v.), enligt den skönas råd, kastas mot den välgödde

Hymers skalle, hår dast af allt. (Offerpresternas vällefnad och egensinne

målas härmed). Thor på knä (i offerställning) krossade bägaren mot Hymers sten-

hårda panna (32 v.), som förblef hel. (Asaläran segrade; men öfvertygade icke

de blinde). Nu beklagade Hymer, att han mychet godt förlorat, när denna bä-

gare kastades från hans sköt. Han gaf sitt ord, att icke fordra den åter (33 v.)

;

men bad dem sjelfve taga kitteln från hans sal (tillintetgöra offerskicket). Tyr

kunde icke lyfta den (35 v.); ty han var en lägre Gudomlighet. Thor gjorde

det (36 v.); han fattade den och trampade genom saleus golf. Då kom en

månghöfdad skara ur hvalfven: alla Bergresar östan ifrån, jemte Hymer (37 v.).

(Nordlärans dyrkare ville hämnas). Thor krossade dem alla med sin hammare

(38 V.), Snart störtade Thors ena bock halfdöd ned (kanske en af hans prester)

;

(39 v.). Detta vållade den illsluge Loke; må hända rättare Nordguden
Loge^ hvilken Thor sedan hemsökte. Bergboen eller Bergresen, som lemnade

Thor sina tvenne barn (40 v.), angår kanske en gisslan, som gafs vid fredsstift-

ningen. D. y. Eddan talar vidlöftigt derom. Nu hemkom Thor med den kittel

(offermagt), som Hymer förut innehaft, och nu skulle Äger hvart år gifva Asarne

ett gille (återgälda den dyrkan han fick njuta).

Sålunda upplöses l^indlingen i Hymers sång, och dess tydning erinrar mig

ovilkorligen den förklaring, som vår snillrike och djuptseende häfdforskare Pro-

fessor Geijer gifver åt de ord, hvilka i d. y. Edda förekomma, att Allfader var

ifrån början hos Hrimthursarne. Han säger neml. att detta betyder, att en

mera grym oeh hl o di g lära föregått den Asiatiska; och ehuru dessa ordi

torde kunna annorlunda tydas, har likväl den anförda förklaringen full historisk

halt. Att Hymers sång varit en hymn, som vid hvarje höstoffer afsjöngs, för

att erinra Nordbon om Asalärans seger, är förut anmärkt; vid 28 sången ämnar

jag visa huru denna läras undergång förebådas af den mystiska urkund, som

kallas Odens korpasång.
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FEMTONDE SÅNGEN.

Ren nalkades hösten, och Vältarna små

i lunderna sjö/igo sitt afsked så:

»Stjernborgens sal

»ändrat sin färg,

»vid norrskenets bloss.

»Frost är i dal,

»storm är på berg.

»Nalkas till oss

»sömnen tunga.

»Hvem vill gunga

»på naken gren,

»allen ?

»Sof sött, lilla syster!

»Sof sött, lilla bror!

»Med er jag nyss for,

»så lycklig och yster,

»och silade dagg,

»mellan fingrarna små,

»på buske och strå,

»på blomma och tagg.

»Och narrade vinden,

»kring asp och lönn,

»kring ask och rönn,
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»och den kärliga linden.

»Hur logo vi då!

»Den rika bok, den stolta ek

»yfdes vid vårt smek.

»God natt! God natt! Vår sömn blir lång.

»Men nar vårflodens sång

»oss väcker, en gång.

»förnyas vår lek.»

I hvilbröstad björklund en Vätte satt,

han sjöng dessa ord; men hans stämma var matt:

»Se, ljuft var mitt lif,

»i dal och på berg.

»Men jag måste dem fly,

»fast de sucka: O blif!

»Liten Vätte är rädd

»för drifvornas bädd,

»fastän deras färg

»han fick på sin hy.»

Två andra Vättar, så* ranka och friska,

den skälfvande sköna bele, och de h viska;

»Men jag från min gran,

»men jag från min tall

»icke flykta skall,

»fast hvit som en svan

»mellan drifvor jag står.

»Vårt rimraiga här

»det redes nog ut,

Ling. 1. 27
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»af Vindalfens flägt,

»före vintrens slut.

»Nog byta vi drägt;

»men frysa vi? Nej!

»Den pansar, vi fått,

»är ej hård, är ej tjock,

»den oss skyddar ändock.

»Sofven sött! Sofven godt!

»Er följa vi ej.»

Gick hösten nu framåt, och Svalin han hade

i följe. Till hvila sig ängarna lade.

Små bäckarna somnade, under sin gång.

Men AsiaÖfverdrott fick ingen hvila:

till älskade Asahem tankarna ila,

och Norden var honom så kulen och trång.

Än AsiaUller, än Lopter beskylldes

för våld eller illgrepp. Hans öron de fylldes

med tvister; men han endast hörde och teg

En morgon allena, till honom då steg

den vördige AsaNjord, talande detta:

»Jag kom ej att AsiaOden berätta,

»att jag med min son har min dotter förent;

»ej heller att Vanernas seder det gilla.

»Än mindre, att fåfänga böner förspilla;

»en ångrandes steg gå dock alltid försent.

»Milt tal vare fritt; ty mitt uppsåt är rent.

»Du sjelf måste dom öfver makarne fälla,

»och den inför mig och för verlden skall gälla;

1) Kölden personifierad i d. y. Eddau
, och föreställd som en dverg, hvilken

haller sin sköld för solen.



»ty alltid och endast från Evige kom

»den vises handling, den rättvises dom,

»När få mina barn sig för Disarting ställa

Då sade den ÖfverdroU, manligt och kort:

»Tag endast den gyllene ringen bort,

»med hvilken de fästes. Du sjelf må dem säga

»sin dom. Denna rätt bör som fader du äga.»

Från syskonaparet nu fästringen togs:

»Ja, alltid det älskande hjertat bedrogs I»

Så suckade AsaFrej; djup var hans smärta.

Men Syr den ädla, med klappande hjerta,

hon qvad denna sången, vemodigt tyst,

sen, gång efter gång, hon det gullsmycke kyst:

»Gyllene ring!

»Ack, huru kort

»lyste du ej

»trånadens dar!

»För du nu bort

»kärleken? Nej!

»Han blifver dock qvar.

»Gyllene ring!

»Skin ej så matt!

»Ack! På ditt bloss

»såg jag förtjust.

»Gråt ej! Fast natt

»omgifver oss;

»en gång blir det ljust.

2) Disarting, eller rättast Diarting, se noten 7 vid 13 sången.
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»Gyllene ring!

»Kanske ur jord,

»bräckt och förtärd^

»gräfver dig opp

»guldlysten träl.

»Säg då de ord:

'Hämden har svärd^

'kärlek har hopp.

»Farväl! O, farväl!»

Och ringen till AsiaÖfverdrott fördes^

och så han till Diarne tala hördes:

»Af er kräfver AsiaNjord, såsom far,

»en dom. Han ej trottsar, ej heller han beder,

»Ty dömmen det fästade syskonapar!

»Som Öfverdrott ej; men som äldst ibland eder^

»jag talar. J kännen ju Vanernas seder?

»De gått, liksom våra. från uråldren fram,

»i helig skepnad. J veten, att lifvet

»på en gång åt Askur och Embla vardt gifvet

3) Ask och Embla voro de två första menniskorna, om hvilkas tillblifvande

Valas sång ocb d. y. Eddan tala. Se härom Fiim Mngnusens Edda ocb 15:d&

st}'cket af min Sinnei)iklslära. Att endast tre gudar voro med så väl vid verl-

dens som vid menniskans skapelse, bevisar att blott Asalärans triad gälde i den

högre andemeningen deraf. ocb att under denna triad föreställdes den förborga-

de Allfadrens trenne egenskaper: visdom, godnet och magt, oeb att Nornorna,

det föifintna, närvarande och tillkommande, (eller oändligheten) vo]-o hans af-

bilder der ofvan, (d. v. s. ödet eller nödvändigheten) likasom de tre högsta

Gudarne voro det här nere (d. v. s. verldsordningen i allmänhet). Endast

på detta sätt kan mysteriet om Allfader tänkas, och jag har i 24 sången sökt

göra ett utkast deraf i några få rader. Saxos uttryck att MedOden förändrade

Asarnes gudstjenst och offt'ade åi hvarje gudomlighet serskildt, uttrycker att

Asarnes dyrkan i sitt inre syfte var egnad åt den Ende, Förborgade, d. v.

Allfadcr, HArom mera i 19:de, 23:dje och 24;de sångerna.
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»från dem gick den uräldsta menniskostam.

»De voro ock syskon; och Gudar allena

»dem bjudit i kärlekens frid sig förena.

»Är kärlek ett brott, är vänskap det ock

»De båda omge, med gyllene kedja,

»det Blothus, der menniskoanden plär bedja

»om Eviges sällhet. Fast ohörd ändock

»den ber; ty dess önskningar korsa h varandra,

»och gullåldrens Gladhem de hinna ej fort *).

»Ja, annans älskog ej någon bör klandra;

»ty det är om kärleken vida förspordt,

»att ofta en vis till en dåre han gjort ®).

»Hvem mägtar att släcka den himmelska flamman?

»Lik Surturs svärd, slår den verlden omkring ®)

»Men nog härom ordadt. — Sen här, denna ring,

»en bild af den gudaeld, hvilken tillsamman

»de älskande hopsmält. En hvar, som ännu

»törnekar det syskonpar kärlekens gamman,

»med slagsvärdet hugge den ringen itu.

»Men blott- två och två, pä en gäng. Af de tvenne,

»en hugge för honom, en hugge för henne!»

Så taladt. Och tyste, orörlige stå

de högsinte Diar. Blott AsiaUller,

med svärd öfver hufvudet, fram syntes gå.

Då reste sig Diarne fort, och med buller:

»Ha! Nyss bland oss alla var Uller ju störst?

4 ) Gudarnes förnämsta borg. Se slutanmärkningen vid 23;dje sången.

5 ) Dessa rader äro tagne ur Odens höga sång, i d. ä. Eddan.

6) Vi se af flera sagor att det var öfligt bland kungar och härmän att hug

ga stora armringar i smärre stycken och utdela dera som gäfvor. Denna sed

bar man här framställt i omvändt syfte.
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»Se, derföre hugge han ensam och först!»

Förbittrad hof Uller sitt svärd och sin stämma;

men AsiaOden hörs oljudet hämma:

»Frid, Diar! Vi gäldat och gälda än dyrt

»för Sige, hvars svärd endast lidelse styrt.

»Mer dyr blir dock strid mellan Asarne sjelfva.

»Eho, som det syskonapar ännu vill

»beskydda, sin sköld nedåt jorden må hvälfva;

»men höje sitt svärd den, som nekar dertill!»

Der hvälfdes de sköldar; och Uller han lyfte

allena sitt svärd, och han skakade det,

så väldigt, att liksom en fjällstorm det let.

Men ensam han stod, och hans hämdfulla syfte

förfelade. Vildsint från Tinget han for,

och hämd emot syskonaparet han svor.

Till AsaNjord lemnades fästringen åter.

För älskande Syr och AsiaFrej

den sken, lik en solring, förrn himmelen gråter.

På brudbänk de lycklige sutto; men ej

de anade stormar, so;n uppväckas skulle.

Och sjelfva den svärmande Hejdi hon spratt

af glädje; fast ögonen glänste helt matt,

likt dimhöljda stjernor på Friggas rulle.

Men AsiaÖfverdrott suckade än,

som ensam ek på en stormbebodd kulle.

Han väntade, månad och månad igen!

Omsider kom Vidar den tyste tillbaka

från Asgård. Då sade hans trängtande far:

»Din färd, liksom snigelns, långsam mig var!



»Hvad nylt bär du hit, från mitt land och min maka?»

Men Ungdrotten gaf detta tröstlösa svar:

»Från älskade Asgård jag intet försporde;

»ty ströfvande Letter till fånge mig gjorde,

»Se här dessa ärr.» — »Och hvem frälste sen dig?» —
»Mig frälste Kung Radbart i Gardarike;

»åt dig gaf han denne, och frihet ät mig.» —
»En armring!» Sad fadren. »Knapt såg jag dess like.

»Son! Ljuft är af ädle begåfvad alt bli;

»dock ljufvast mig är att han dig gjorde fri.

»Berätta än mera!» — Tog Ungdrotten äter

ett gullsmycke fram: »Jag en vängåfva har

»från rättvise Höfund. Hos Radbart han var

»som gäst, och dig vänligen helsa han låter.»

Den Öfverdrott lade pä bröstet sin hand,

och talade så: »Uti Asarnes land

»en man som Kung Höfund knapt låter sig finna;

»att älskas af honom är mycket att vinna.

»Son! Kärkomna gåfvor din fader du bragt;

»men litet om egna bedrifter du sagt.»

Och Ungdrotten talte: »Jag slet mig, med möda,

»från Radbart; ty än mina sår månde blöda.

»På vägen till Asgård, min styrka försvann:

»jag dignade, vaktad af plågan och nöden.

»En sköldmö då kom, att mig frelsa från döden,

»och se, uti henne min moder jag fann.

»En här utaf vilda stammar vi sågo

»slå läger på närmaste höjd. Efter rof

»den utgått. Min mor under armen mig hof,

»och nära två dygn i en snårskog vi lågo,

»tills vildarne bortgått. Då talte min mor:



’Din budsändning vet jag. Din trohet är stor;

men kraften dig sviker. Ditt lif skall du frälsa.

Tör långt det dig blifver till Asgård att gå;

'drag åter till Sigtun, och ättmännen helsa T

Inom sig den Öfverdrott talade då:

»Ha, trofasta Skade! Din svartsjuka hejdar

»min kärlek Men fåfängt mot klippan du fejdar.

»Jag sjelf fill det älskade Asgård nu far.»

Så tänkt; och å nyo till orda han tar:

»Son! Glöm din misslyckade sändning och flykten,

»och öppet för blidkade fadren säg,

»om Sigurlam träffades der på din väg.»

»Nej,» svarade sonen. »Men oHka rykten

»min mor hade hört; fast hon talte fördoldt.

»Jag tror att han Qvenernas här hade slagit,

»alt Hunnerna honom till fånga sen tagit,

»och honom sorn träl åt Bjarmerna sålt.»

Tyst tänkte nu fadren på Sigurlams frälsning.

Då kom der från Säming den djerfve en helsning:

»Se, ljuslette Beldegg förlorad är!

»För Nanna han rasar, och stridsskölden bär

»mot vise kung Gevär. Ej striden skall stanna,

»om snillrike Hother ej offrar sin Nanna.»

Helt lugn står nu AsiaOden. Ej röjs

ett moln på hans breda, belockade panna

;

så hvilar sig hafvet, fast stormvingen höjs.

Men strax han till AsaThor hemligen sade:

»Son! Skynda till Noreg. Bed Säming och Svade

»vår fridsed minnas och qväfva allt våld.



»som Beldeggs kärlek der kunde bereda

»Gå! Vägen till Asgård skall äfven mig leda

»till honom, vid mötet hos bragdstore Skjold,»

Och AsaThor lydde. I framtiden blickar

ren AsiaOden; men se, hvarje hopp

än dödsblekt, än hånande reser sig opp.

Mång ilbud till Diar och Sviar han skickar

De komma. Han säger dem, manligt och kort,

att snart och att fjärran han tågade bort.

Till Öfverdrott Yngve den unge nämdes.

Hans samråd och like blef AsiaFrej;

sin älskade Syr han lemnade ej.

Till Diar de ypperste Asar bestämdes.

Om land och om Blothus förordnades allt.

Ren Tinget var slut, och ett offer bereddes:

i heliga lunden en dragaro leddes,

på sätt, som i forntima dar var befaldt.

Den kraftfulle dragaren lugn syntes gånga;

hvar spets på dess horn var ock ristad full

med glänsande rufior, i silfver och gull.

Två silfverkedjor, så blanka och långa,

kring hornfästet virats. De spredo ett sken,

likt fullmånes. AsaThyr fattar omsider

i hornen: till höger, till venster han vrider,

och djuret vid Magtens förfärliga sten

läggs ned, och dess frusande blodkällor tömmas,

Snart sorger och saknad i gillet förglömmas.

Men när det var slut, böd den Öfverdrott fort

de söner sig rusta. Så sagdt och så gjordt.
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Snart voro de färdiga. Sköldar och brynjor,

samt gyllene mjödkärl och gullsydda tält;

allt hade för resan i ordning rnan ställt.

All kost vardt besörjd af de fagra Asynjor,

som bleka der gingo. Mång tårar de fällt

i tysthet; så stjernorna små i en dimma

förblekna, och knappast en stråle ses glimma.

Men listige Lopter han hånande log

åt AsiaUller: »Dig hoppet bedrog,

»att ännu en gång bli till Öfverdrott korad!

»Du, son af en Nordbo, vill lemna din rätt

»åt en af de yngsta i Asarnes ätt?

»Står fjällbjörnen still, när en gång han är sårad?

»Nej! Thjasse, som Asarnes fiende är,

»du uppsöka bör. I din ådra du bär

»ock Bergresars blod; han sitt stöd dig bör lemna.

»Han, rikast af alla i hela vår Nord,

»i öfvermått har både gull och jord,

»och offrar dem glad, för att kunna sig hämna.»

»Ha! Länge den tanken har varit min lust,»

sad AsiaUller. Ur laget han rusar.

På hed, och i skog, ned till Quenernas kust,

han irrar, och blodet i ådrorna frusar.

Omsider han hvilar sig, tätt vid ett berg;

och derur kom All vis, den illsluge Dverg:

»Hell, AsiaÖfverdrott!» sade han listigt.

»Jag känner dig. Litur jag heter. Min hamn

»jag vexlar med boställe, liksom mitt namn.

»Jag vet, att ditt sätt, som ditt sinne är dristigt;



427

»men dristighet ensam ej seger dig ger.

»Följ du mina råd. De båta dig mer

»än Asarnes hyllning. En halfbror du äger:

»i högsinte Svade. Mot Asarnes ätt

»han vill icke strida; dock bländas han lätt

»af mig och de mina» — »Du vanskaping!» säger

nu AsiaUller: »Din slughec jag tror;

»dock vill jag den pröfva. Men först jag nu ilar

»till Thjasse, förrinnan af AsaThor,

»min styffar, jag hejdas.» — Så listelig smilar

den illsluge Allvis, och säger: »Ja, stor

»är AsaThors armkraft; men kraftlöse Dvergen

»med klokhet dock gräfver sig tvärs genom bergen.

»Drott! Hämd skall du vinna, om hämd du är värd.

»Af gullröda ringar, af segrande svärd,

»hos mig kan du välja, hvad kärast dig lyster,

»och dermed besegra båd männer och mör;

»allenast det heliga löftet du gör,

»att fästa mig högsinte Svades syster,

»den fagra» . . .

Nu AsiaUller röt till:

»Du pyssling med mig då befryndas vill?

»Ha! Skulle för dina ringar jag sälja

»min halfsyster fagra? Må Nidhögg dig välja

»en brud, som dig anstår!» — Färglös och stel

vardt All vis: och hakan den långa blef längre;

i spetsiga bröstet vardt andrummet trängre.

Omsider han utbrast: »Det var då mitt fel,

»som bad om ditt förord; jag skall det förbättra.

»En pyssling kan ock uppåt fjällstupan klättra,
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»och räcka till Jätten en räddande arm.»

Förqväfde nu AsiaUller sin harm,

af blygsel. Och hastigt från armen han ryckte

den runmärkta gudaring: »Ligg der på jord,

»du trollskänk! Med lögnfulla sejdmannaord

»du länge mig dårat, och länge förtryckte

»min frihetsberusarle, mägtiga håg.

»Hör, Allvis! Som lösen för mön, detta smycket

»behåll! Jag ej värdar det lekverk rätt mycket.»

Sprang Allvis då fram; men han endast såg

ett glitter som der, likt en lysmask, låg.

Han ämnar det taga. Sin skepnad det skiftar:

än liksom en daggperla litet; och sen

så stort som en sköldrand. Än omhvärfdl af sken,

än mörkt. Nu som lågande draksvans det viftar,

och nu — ingen Ljusalf kan vara så mild!

Förskräckt är väl Allvis; men släpper ej spöket:

han nalkas, han flyr; och förnyar försöket.

Omsider försvinner hvar skiftande bild,

och endast en klump synes qvar. Den tager

nu Allvis, som fyndet förvånad beser:

»Ej silfver, ej gull, och dock vida mer

»i värde! — Nej! Aldrig ur jorden man drager

»ett ämne, som detta. — Jag smider deraf

»en ring utan like, och kraft jag den gifver

»att alltid sin ägares bane den blifver;

»då kan den ej röfvas af kung eller slaf.

»Drott! Rik var den lösen för systern du gaf;

»och nu vill jag evigt försaka den väna.

»Men ed jag dig svär, att i allt dig tjena,

»och liksom din skyddshamn jag följer ditt spår.
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»Ja, hen)liga bud jag till Svade skall sända,

»med diktade sägner jag honom skall blända;

»ty sjelf blir jag hämnad, om hämd du får.»

Så skildes de båda. Lik yrmolnet ilar

nu AsiaUller; sin fot han ej hvilar.

Allt längre och längre den herrskiystne går;

fem dygn, ingen sömn eller föda han får.

Allena och kraftlös, i stjernklara qvällen,

han satt; då likt strömoln på skyhöga fjällen,

mot honom, helt fort, utur skogsbrynen for

den silfverbelockade Groa, hans amma,

till hvilken hans kärlek fordom var stor.

Han ser henne; knappast sitt öga han tror.

Omsider han, liksom ett barn, börjar glamma

om fram.farna öden. Den gamla i hast

står opp och säger: »Var dristig och fast,

»min Son! Och jag skall dina syften fullborda.

»För mig om ditt värf du beliöfver ej orda;

»jag vet att till Thjasse du ämnade gå.

»Af honom du rikdom och gull skall få;

»men han ej förmår att göra dig värdig

»din lycka. — Du fordom var stolt och var härdig;

»nu syns du så vek! — Mins, att handling och kraft

»jemt vandra tillhopa. En styrkande saft

»jag biyggt. 1 mitt lönnrum den redan står färdig.

»Åt dig var den ämnad. Jag väntat, alltsen

»till Norden du kom, att dig träffa allen.»—
Hon hastigt gick bort, och hon hastigt kom åter.

Hon talade hemskt — så i ätthög det låter,

när jordbetäckningar läggas derpå.
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Med trollkunnig åtbörd, hon talade så:

»En dryck utaf vargblod och nyssknutna kornet,

»samt huggormars etter och isbjörnars merg,

»och bolmörter, växta på skogsråets berg,

»jag slog, under trollsång, i runmärkta hornet.»

Och hemskare än, hon tjöt dessa ord:

»Fly opp öfver himlar, stig ner under jord,

»att manligt du måtte befästa din vilja,

»och evigt från AsiaDrottar dig skilja!»

Hon gaf honom hornet. Och nästan rädd,

han drycken, vid Sierskans runesång, tömde.

Men hastigt af denne han jordlifvet glömde.

Af sömntörne Groa redde hans bädd,

der så han om andeverlden nu drömde:

Han tyckte, att hastigt, från verld och till verld,

han ställde, som ande, sin luftiga färd;

att åter i urdjupets natt han sjönk neder,

der Hvergelm sitt eviga mörker breder.

Han stannade häpen, och famlade mot

dess nattomsväfvade, spetsiga branter.

Likt svalget, som är under Heklas fot,

när utbrändt och slocknadt kring alla kanter,

det står, såsom urverlden, ödsligt och tyst,

ej mera af sprakande eldgnistor lyst;

och svaflade, ogenomträngliga töcken

der rulla omkring uti gränslös öcken.

Så Hvergelmers svalg. Der hördes ett dån

af trettio störtfloder nedanifrån ‘).

7) Trettio floder, säger d. y. Edda flyta fram i underverlden. Deras namn

uttrycka olika begrepp, och det är troligt att flera, som nu haf^a blott en geo-
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På Yggdrasils rot, hvilken mängbugtig trtingde

igenom en klyft, satt i drakehamn,

all mörkrets Beherrskare, Nidhögg vid namn.

Sin fjelliga svans han kring stamroten svängde.

Otaliga trädar från rötterna gä,

otaliga ormar dem gnaga också.

Det eviga gnagandet hördes allena,

med flodernas dödslika sorl sig förena.

Den vandrande, stödd mot en sejdmannastaf,

nu tyckte, att fram han till midsvalget lände,

dä Nidhögger gulgröna ögonen vände

mot honom. En svafvelblå lysning det gaf

ät svalget, likt saltglirn pä nattbetäckt haf.

Helt makligt Nidhögger vingarna sträckte:

de liknade lansar med grafrostad spets.

Och manen, som fjelliga ryggen hetäckte,

och svansen sig yfde, att ändlöst de räckte,

och slogo kring midsvalget krets utmed krets.

Den vandrande äter sig närmare ställde,

och tyckte att modigt han talade nu:

»Hell, urmörkrets Förste! Jag känner ditt välde.

»När Magterna falla, dä lefver du,

»och liken du bär, uppä nattsvarta vingar,

»till detta ditt rike, som aldrig förgår,

»fast himmelens hvalf icke mera står ®).

grafisk betydning, blifvit öfverflyttade på floder, vid hvilka Asastammar, under

sina utvandringar, bofäst sig.

8) Nidhögg, underverldens och urmörkrets beherrskare, som i drakehamn
beständigt gnager lifsträdet Yggdrasills rot. Grimmers sång och d. y. Eddan
beskrifva honom, och Vala slutar sin härliga säng med att tala om hans sista

bragd.
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»För dig jag en bön, såsom offer, nu bringar:

»må, genom din ande, min kraft blifva ny,

»förskräckande allt, likt en ljungande sky!»

Han hade ej slutat, dä Nidhögger svängde

sin manklädda nacke kring nattbetäckt hvalf.

I tusende ringar han fjellsvansen slängde;

det knack i hvar led, så att Hvergelm skalf.

En dödelig ångest den bedjande kände,

när urmörkrets Förste mot honom sig vände.

Och se, genom benen och ådrorna lopp

en giftig eld; och han vaknade opp.

Hans blickar som irrande eldflingor foro

omkring, då han såg hvar besvärjerskan stod.

Han kände en andeförtärande oro;

han tyckte, att Nidhöggs blickar det voro.

och ropade högt, som en brusande flod:

»Ja, Nidhögg! Jag går att min hämd fullkomna,

»och Asarne störta. Hvad gudafröjd,

»att lyfta mig sjelf öfver deras höjd,

»der solskenet råder! I dunklet ren domna

»de Jättars välde och lära. Med dem

»jag litet skall vinna. För mycket jag äger

»af storhet, att blott för mitt fädernehem,

»det nattliga, offras. Hvad är det för seger,

»att störta den veklige Vanadrott ned,

»som nyligen satt sig på öfverdrottsstolen?

»Nej! Liksom den mägtiga, glödande solen

»förtärer hvar ört på en utmerglad hed,

»sen, dag efter dag, den af hetta försmägtat;

»likså vill ock jag nu förstöra allt.
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»ja, allt hvad de mägtiga Asarno mägtat.

»Min ära det kräfver, min hämd det befallt.

»Att segra, det kallar jag till mig att rycka

»allt jordiskt, och lemna vår jord åt förakt.

»Att allt få bestråla, det kallar jag lycka,

»att allt få beherrska, det kallar jag magt.»

Som barn åt en skimrande bubbla sig roa,

så tjuste en glittrande skenbild hans själ.

Han gick. Han åt Groa ej gaf ett farväl.

Då gladde sig denna. Hon var icke Groa;

det sjelfkära Fulla från Fensal var,

som kommit att herrsklystne Drotten förleda,

och Asarnes undergång hemligt bereda.

Sin fjäderhamn redan på sig hon tar.

I gullsky hon flyger till Fensalen åter

der Frigga den höga hon erfara låter

sin anläggning.

AsiaUller ren drog

till hatfulle Thjasse, som utbrast och log:

»De sjelfkloka Diarne ana ej detta.

»Vår seger är gjord, förrän de kommit hem,

»och du vare stolt, som försakade dem.

»Jag nyss fick ett ilbud; det kom att berätta

»hur ljuslette Beldegg har retat till strid

»de nordlänska Herrskare. Jag dem ej stöder;

»ty mig de fördrifvit; men dubbelt dervid

»jag vinner. När Asarnes skyddsande blöder,

»jag segrarne sjelfva besegra sen vill,

»och bytet och väldet då höra mig till.»

lAng. I. 28
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Af herrsklystne AsiaUller det hördes

med afundsjuk stolthet. Snart tidningar fördes

från illsluge Allvis till honom; och snart

af nyvunna vänner han omringad vardt.

Den listige Lopter också, i sitt sinne,

beslutit att fly, och nu stunden var inne.

Men liksom från solögat vårsky sig drar,

så blicken, den alltgenomträngande, var

från AsiaOden: och Lopter förltigen,

betänkte sig ännu om sättet och vägen.

Ren AsiaXyr vardt befalld af sin far,

att Lopter bevaka. När ulf ser sig fången,

han slokar med hufvud och skelar med blick.

Men AsiaOden till Gylfe nu gick,

att famna den gamle, för sista gången.

Den gullklädda Sol körde eldvagnen opp

på öfversta branten af lufthvalfvets båga.

Mot vesterlid började denne att tåga,

och stupningen ökade gullhjulens lopp;

då åldrige Gylfe, med hand under kinden^

så dyster satt uppå gräsbeväxt hög.

Hans glesnade lockar för nordanvinden

sig rörde, likt mossan på döende linden.

En perla ur insjunkna ögat sig smög,

lik safvens gråt ur den sårade furen.

En stilla suck, från hans innersta buren,

af Nordans arm, mot det molnsädda hvalf,

flög uppåt, så tyst som en sörjande Alf.

Ty se, uti högen, den Gylfe månd vakta,
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han hade sin älskade maka gömt.

Likså tyckes Måne, sorgligt och ömt.

det stjernlösa hvalfvets tomhet betrakta,

när Sol har sig smygit till vesterns bryn.

med svepning af mörksprängda aftonskyn.

Till Gylfe nu Asarnes Öfverdrott hastar,

förrän han begynner sitt långväga tåg.

En blick af förundran på Gylfe han kastar:

»Tre vintrar blott flytt, sen den gamle jag säg,

»och redan han sitter, lik tynande Dvergen,

»och skrumpen till huden, som vittrade bergen!

»Vår kraft är en dröm och en sjunkande väg.

»Ja, skuldran på brynjade jerneken blottas.

»Förgäfves med Älde AukaThor brottas ®)!))

Så tänkte han. Vänligen trädde han fram.

Men Gylfe ej gästvännens helsning förnam,

så hade han ögonen fästa vid jorden;

fast långsamt mot himlen de lyftes ibland.

Förtroligt tog AsiaOden hans hand.

Då blickade åldrige Herrskarn i Norden

på nykomne gästen, sorgligen glad;

men denne till honom så innerligt qvad:

»Djupt din själ bedröfvas,

»dock kan smärtan döfvas.

»Sömnstaf jag dig skär,

»sorgers läkedom den är.

9) AukaThor brottades med Älde (Elle) d, v. s. ålderdomen, och fäldes på

knä af henne. Se Thors resa till UtgardaLoke i d. y. Edda.
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»Glömskans Häger svinge

»öfver dig sin vinge,

»vifie qvalet hän.

»väcke glädjen upp igen!»

Så AsiaOden. På grönskande liög

satt Norddrotten tyst; genom tårarna smög

en stråle; så far öfver regnsköljda jorden

en kornblixt. Den gamle då qvad dessa orden:

»Sorg var min moder^

»och saknad min fader.

»Qval var min broder,

»och strid mina söner;

»men nu är jag glader,

»och intet mig fattas.

»Ja! Kraft jag än röner,

»fast senorna mattas.

»Det styrker oss gamla,

»i sorgen och smärtan,

»att grafven skall samla

»de älskande hjertan.»

Så Gylfe. Han lät med en vink förstå,

att gästen hos honom sig hvila skulle

Förtroligt der sutto de Förstarne två;

med sammanflätade kronor likså

två almar beskugga en blomsterkulle.

Den åldrige drog nu en suck så tung;

10) I Odens höga sång, föreställes hägern som en sinnebild af glömskais,

avilken isynnerhet sväfvar öfver berusade.
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såsom susande vestanfläkten,

när eken, den urgamla lundarnes kung,

af honom blir helsad vid midnattsväkten.

Omsider han (alade dessa ord:

»Det finns, ack! det finns pä vår heliga jord.

»en endaste sällhet, en endaste smärta.

»Du känner dem sjelf: frän en makas famn

»du skildes. Lägg handen pä klappande hjeria,

^^och fräga om dessa känslornas namn.»

När Gylfe det talat, såg AsiaOden,

med stirrande ögon, på jorden och teg.

Han drog en suck så smärtsam, och bloden

i skäggbekransade kinderna steg.

Men åldrige Gylfe han talade detta:

»Jag mindes, sen sjelf uti Asgård jag var,

»hur Asar de döda i ätthögar sätta,

»och sjelf med de mina, jag uppkastat har

»den grönskande ätthög, du ser. Vi lyfte

»en stenhäll derpä, och jag hade i syfte,

»att hugga på stenen en runerand;

»men konsten och styrkan svikit min hand.

»På Gudarnes vink, jag dig gifvit mitt rike,

»och blott denna grafhög är nu mitt land,

»Här ligger min maka. Hvar finns hennes like?

»Enär ifrån jagt eller härtåg jag kom,

»hon mild. som ett Vidblainsväsen, mig mötte

»och rustningen spände hon af mig trötte.

»Med snöhanden tvådde min fot, liksom

ll) Ljusalferna sades bo i Vidblain, den blå rymden, etern.
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»en vattenlilja, när gungad af vinden,

»kring alen hon smyger den svanhvita kinden.

»En värmande dryck och en styrkande spis

»hon ifrigt beredde, på nordmannavis,

»så hjertligen nöjd, när jag nöjd dem förtärde;

»mitt bifall var allt, hon på jorden begärde.

»Och alltid så nätt som en rosenklädd brud;

»så ren som en svan, då i glittrande vågen

»hon sköljer och putsar sin snöhvita skrud;

»så var mig den fagra. Men väpnad med bågen

»till jagt, hon då flög, som en spejande örn,

»från klippa till klippa, af vildhästen buren.

»Ej sökte hon fälla de värnlösa djuren;

»blott fjällarnas ulf, eller skogarnas björn.

»Dock klappade lifligt den skuldfria barmen,

»när Sol hon såg uti gullskyar gå,

»som skiftade hy, likt Ljusalfer små.

»Och när hon såg Måne i silfrade karmen,

»på molnvägen göra sin ensliga fart,

»längs öfver det isornskimrade fjället,

»och han, som en brudgum, af stjernorna vardt

»ledsagad till vestliga brudetjället;

»då flög hennes ande, med brinnande hopp,

»kring rymden, att söka den Allstarke opp,

»som ingen har sett, och som allt tillbeder,

»som stjernhvalfvet byggt, och som jordgrunden lagt.

»Han Onämd och Allfader kallas hos eder.

»Hon eldade mig till att dyrka hans magt.

»Hans underverk såg hon, njed helig förtjusning,

»och sjönk till mitt bröst, uti salig berusning.

»Långt mera än kärlekens kyssar det var!
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v)0, känsla af verldarnas evige Far!

^)Jag kan ej din heliga gåta förklara;

»ty endast de Evige fatta dess ord,

»som hopsmält i sig både himmel och jord. . .

.

»Men — jorden kan icke en himmel vara!

»Som stjernskott, så flögo de dagarna bort.

»O ve, att min sällhet jag skattade föga!

»O ve, att min glädje mig gladde så kort,

»fast strålande jemt ur den älskades öga!

»Men nu min maka är stel och kall!

»Min rikdom är höglagd, min glädje är all!

»Och här, jag gamle på ätthögen sitter;

»min suck är så tung, och min gråt är så bitter!

»O! Denna är saknadens sorgliga dag:

»just så stod Sol uppå mörkblåa bågen,

»just så steg Måne ur silfrade vågen,

»den stund, då jag miste mitt andra jag!

»Men, lyfter sig icke ur dalen en dimma?

»Dess droppar ju sugas af morgonens strimma,

»tillhopa derofvan, i gullrandad sky,

»och uppåt, på vindarnes väg, de ju fly?

»Monn då vår ande från jorden ej stiger,

»af Allfaders strålblickar dragen dit opp,

»i stjernornas eviga kretsande lopp? . . .

»O! — Likasom ätthögens åbo du tiger,

»och, likasom hon, tycks du gäcka mitt hopp!» —

Så Gylfe. Hans suckar af mattighet qväfdes;

men våldsamt det qvalfyllda bröstet häfdes.

Så arbetar källan sig opp ur sin grund,

bland flinthårda klyftor, änskönt hennes yta,
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i stillare ringlar, der ofvan ses flyta.

Förstummad satt AsiaOden en stund:

på fjärmade, älskade makan han tänkte;

mot knästödda handen sitt hufvud han sänkte.

Som jagade skyar på himmelens rund

ses vexla; så tankar af fröjd och af smärta

nu vexlade om i hans klappande hjerta.

Men Gylfes lifskrafter tynade af:

han segnade ned uppå makans graf.

Hans puls var matt, och en mörkblå dimma

för ögonen uppsteg, ur hvilken, med ett,

han tusen ringlande stjernor säg glimma,

som hade pä honom små Ljusalfer setU

I öronen ringde den upprörda bloden,

likt hvirfvelvinden, som spelar ibland

sin rörpipa, sakta i sorlande floden.

Men slutligen vaknade AsiaOden

ur tankarnes dröm, och han sträckte sin hand,

att stödja den gamle. Då upplyfte denne

sitt höghvälfda, silfverbelockade änne;

så näckblomman stiger ur vågornas bad.

Men Gylfe, med staplande tunga, qvad:

»Väl vacklar min gäng;

»men bördan är ej svår,

»och vägen är ej lång,

»förrän hvila jag får.

»Min bädd blir väl kall;

»men ljuf är den tröst,

»att sofva jag skall

»vid den älskades bröst!
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Så Norddrotten qvad med darrande stämma;

han sökte att gråten och suckarna hämma.

Och AsiaOden hans kamp förstod,

Men Norddrotten samlade allt sitt mod,

och talte: »Ett ord jag dig ännu vill söga,

»ett ord, som ditt hjerta bör öfverväga!»

Han slöt; ty hans andedrägt blef så svår.

En kallsvett dröp ner ur det snöhvita hår;

så qvalmig luft plägar svettperlor prässa

ur bladen påjskyhöga askens hjessa,

som ensam å brunsvedda fältet står.

Men icke rätt länge det ännu dröjde,

förrn Norddrotten åter sin stämma höjde:

»Förrn du med de dina till Lögaren hann,

»då skedde, tre nätter allt efter hvarann,

»att jag, sedan sömnen mitt öga slutit,

»af strålande Alfer mig omringad fann.

»Mitt läger med himlarnas glans de begjutit.

»Och midt bland dem alla en Sierska stod;

»hon liknade sällsamt, till blicken och rösten,

»min maka, som fallit lik blomman om hösten

»Och väldigen lågade nu mitt blod.

»Men Sierskan framgick, med gudamod,

»och Alferna vördnadsfullt gullvingen fällde,

»när hon denna heliga sång till mig ställde:»

'Han, hvilken var

'förr än den förste,

'i urtidens dar;

'Han, hvilken är
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störst bland de störste

’i Magternas hör;

'Han, som förblifver,

'när himlen och jorden

'och Magter förgå;

'Han talade så:

At Asar jag gifver

'den fjällstängda Norden,

'och välde och ära.

'Men se, deras lära

'försvinner, likt flärden,

'för Medlarens namn,

'som famnar all verlden,

'i menniskohamn.'

»Tre nätter, å rad, detta järtecknet hände,

»förrn du med de Asar till Lögaren lände.

»I allt den Förborgades vink jag såg

»och bad denna bönen, med barnslig håg:

»Högtlofvad den Store, som lofvas åt jorden;

»snart värme hans kärlek den snöhöljda Norden!»

Så tyst, som i berghvalfvets innersta rum

en vindflägt suckar, så tyst äfven foro,

12) I Eddorna kallas det högsta väsendet den Onämde. I Hyndias sång

står;

»Der skall komma en annan

»ännu väldigare

»fast jag honom

»icke törs nämna.

Dessa ord tror man angå mysteriet om Allfader. Att våra fäder grundat sin myt-

lära derpå, har alltid varit min öfvertygelse. Se Eddornas Sinnebildslära, l:6ta

»tycket.
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frän flämtande bröst, dessa orden. Men stum

satt AsiaOden. De väckte hans oro;

ty, honom de outgrundliga voro.

Nu aftonsolen ur vestern smög

en blick uppå Gylfe, när slutat han hade

de sista orden. Helt saktelig lade

den gamle sig ned pä solbeglänst hög,

och — anden till vinkande makan flög!

Förkrossadt blef AsiaÖfverdrotts hjerta.

I armarna slöt han den stelnande kropp,

och tänkte med runor att väcka den opp ^3);

men glömde båd runor och sång, i sin smärta,

och gret, som en son vid sin faders stoft.

På Asarnes vis man högsatte liket,

med vapen och gods, och med vällustigt doft

af bernsten och örter. Och hela riket,

vid Norddrottens hänfärd, betogs af sorg.

Så mörk står en utplundrad höfdingaborg,

när midnattens stormar dess vårdtorn skaka.

Men lugnt och tyst, vid sin älskade maka,

sof Nordherrskarn nu i det grönklädda hus,

der Vättarne små ännu öfver dem vaka,

hvar afton, sen stjernborgen tändt sina ljus.

Och AsiaOden, när Drotten han jordat,

begynte sitt ämnade långväga tåg.

Och länge han mindes hvad NordDrotten ordat;

fast syftet för honom förborgadt låg.

1.3) AsaOden troddes kunna uppväcka döde; förmodligen derföre, att han

öfvade läkarekonsten och måhända räddat någon skendöd, eller annars farligt

sjuk. Denna magt tillägges vanligen alla lärors högre profeter.
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Den sörjande Hejdi, så gråtögd och dyster,

nu satt i det ödsliga konungatjäll:

till fädernehögen hon gick hvar qväll.

Så skön som de strålande Ljusalfers syster,

hon gick der, fast väsen hon hade förbytt;

ty glansen frän himmelsblå ögonen flytt,

och kinderna redan, af gråt och af oro,

så bleka som daggstänkta liljor voro.

Hon kände blott en, som i fröjd och i qval

hon närmat sig; nu likväl undvek hon ofta

den ädla Syr, hvilkens tröstfulla tal

var ljuft, som för vandrarn i qvalmig dal

en källa, den fläktande ungträd kringdofta.

Skön Eymer ock slöt sig, med lågande bröst,

till Hejdi. Två sörjande hamnar så vandra

på molnen, och bleka de se på hvarandra.

Skön Eymer var sjelf utan hopp och tröst,

med hemliga qval på sin ungdom hon tänkte.

Inom henne ropade ständigt en röst:

»Min moder, min moder i grafven jag sänkte!»

Men Gylfes Hirdmänner dolde sin sorg.

Och dystra, som Diar i oflerlunden,

de hemligen drogo, vid midnattsstunden,

långt bort från den urgamla herrskareborg.

Och ned från en skogkransad ättestupa,

de störtade sig uti böljorna djupa.

Och snart, i sitt nyfunna, stjerntäckta hem,

fick hänfaren Herrskare välkomna dem.

Och Konungar mänga, som sedan, med ära.
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pä nordfjällen herrskat, hans namn fingo bära'^\

När eken har frodats, niång hundrade år,

hon faller, och ungskogen sörjande står;

så Gylfe föll. Han sin bana fullbordat,

och mer om hans idrotter varder ej ordadt;

men aldrig hans minne i Norden förgår.

Slutanmärkning.

Ynglingasagan omtalar blott en Yngve med binamnet Frej, och son till

den historiske Njord; men Ares slägtregister nämner två Yngver, och der kallas

den ena Tyrkiakung och fader till Njord; den andra deremot namnes Frej och

son till Njord. Den första anses vara son till AsaOden, hvarföre äfven Lager-

bring kallar Njord Odens sonson. Att de, lefvande på samma tidspunkt, icke

blifvit i alla traditioner hopsmälte till en enda person, hvilket händt med flera

hjeltar och regenter, tyckes bevisa, att de voro olika i härkomst och värdighet.

Att den sistnämde Yngve, hvilken troligen varit Odens son, likväl blifvit för-

vexlad med den förstnämde, och ansedd både som Odens och som Njords son,

har troligen skett af det skäl att hans moder Skade varit gift med dem båda,

och vidare har han som Odens ättling blifvit utgifven som fader till Njord; ty

om denne Yngve uteslutes, blifver äfven hela Odinska ätten utesluten från öf-

verväldet i Upsala. Mera härom i slutanmärkningen till 20:te sången. På

anförde grund och för att mildra det anstötliga, har jag här kallat AsaFrej

halfbroder till Freja; men jag tror icke att Njord var sonson af AsaOden, utan

stamfader till de i vår Nord bosatte Vaner.

Hvad angår Yngvernas delaktighet i öfverdrottsväldet, torde detta kunna

hafva inträffat under en viss mellanregeriug, då en af dem förestått öfverdrott-

liga embetet. Några tidspunkter kunna äfven uppgifvas för denna mellanrege-

ring, nemligen : antingen då AsaOden hämtade sin maka från Asgård, dit han

förmodligen var åtföljd af ett större antal Asar (se förevarande sång, samt den

18 m. fl.), hälst då nya vattenflöden satte jordens inbyggare i rörelse, och styr-

kan ensamt skyddade mot Nomadernes angrepp; eller också då alla Asadiarne,

enligt Saxo, biträdde Beldegg i striden mot Hother (hvarom i 18;de sången),

eller slutligen då AsaOden, som Saxo berättar, gjorde sig sjelf landsflyktig för

14 ) Se d. y. Edda.
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väl lämpligast. Under den tredje voro icke de öfriga Diarne borta, och således

hade dessa, framför den yngre Yngve, förrättighet till öfverväldet. Ynglinga-

sagan yttrar, att AsaOden bereste många länder, för att lära känna folkslagens

visdom och seder. Måhända AsaDiarne följt honom på en dylik utvandring.

De voro alla med hos Hler på Hlessö. Om än detta anses som en poetisk

dikt, måste sången likväl hafva ett historiskt skaplynne, såvida den målar en

viss tidspunkt.

Det tycks som den förstnämde Yngve, icke varit verklig öfverdrott, emedan

han, fastän samtidig med de andre, icke fått något gudauamn såsom de, då lik-

väl den Yngve, som var senare än han i öfverdrottsväldet, erhöll ett gudanamn.

Att denne kallades Frej blott för en lycklig årsväxts skull, är ej troligt, hälst

de öfriga Asarne fingo sina binamn utan dylika politiska anledningar, och nam-

net Frej, såsom ett i Asarnes triad, måste upptagas af någon i Diarnes myt- *

benämda tolftal. Om vi, såsom rimligt synes, antage att AsaOden dött mycket

gammal, kunde hans närmare efterträdare icke heller hafva regerat länge; ty

de måste äfven hafva varit öfver mannaåldren, när de tillträdde öfverdrotts-

embetet.

Binamnet Tyrkiakung, som gifves åt den ene Yngve, är troligen det samma

som Vänern Yngve; ty det säges stundom i urkunderna, att Oden kom till Nor-

den med Asar och Turkar, stundom med Asar och Vaner. Den lärde Klapproth

säger i sin Reise in Kaukasus und Georgien; 2 Del. 38 kap. att den Ossetiska

stammen Turzzi kallas af Georgierne Turs so eller Thrusso. Han har förut, i

l:sta del. 67 sid. sagt, att på det ställe, der Osseterne (förmodligen våra Asara

afkomlingar) nu bo i Kaukasus, var i 10 århundradet Alanias välde och hufvud-

stad. Jasser och Asser (Asar) såsom de i 13 århundradet benämdes, anser han

vara samma folkslag, och således antingen sjelfva Osseterne eller de i Osseternes

land Alania boende Tartariska stammar, hvilka ännu af Osseterne kallas Assi.

Om dessa Assers namn är gemensamt med Asarne, då kan namnet Turzzi anses

liktydigt med Turkar, såsom våra nordurkunder yttra, att Asar och Turkar

kommo till Norden, och ordet Turso eller Thrusso kan vara enstydigt med

Thurssar, hvilka stundom nämnas såsom Asarnes motståndare. Afven bör an-

märkas hvad Baron Dirckinck-Holmfeld säger uti sin Ansicht der nordischen

Vorzeit sid. 56 att, enligt Prof. Rasks muntliga berättelse, det ännu finnas

vilda folkstammar på sydliga sidan om Kaukasus, hvilka kalla sig Turkar, utan

allt afseende på slägtskap med nuvarande Turkar. Detta trycktes några år

förrän den oförgätlige språkforskaren Rask afled. Att förenämde Turka-stam

förenat sig med någon Hunnisk stam här i Norden, tyckes det ännu brukliga

ordet Hund-Turk (en grym vild menniska) gifva anledning att förmoda. Jag

vill ännu härvid foga den anmärkningen, att, som Yngve kallades Tyrka-kuiig,

då ännu på en lång tid ingen konungatitel gafs åt Upsala Drottar, så har han

förmodligen fått detta ärenamn då han förestod den förut nämde mellanregerin-

gen, utan att vara verklig öfverdrott.
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Andra Afdelningens Innehåll.

Åttonde Sången: På Odens befallning råder Hermod sin son AsaOden,

ntt tåga till Noreg (Norge). I en andesyn ser denne sin maka, som han qvar-

iemnat i Asgård jemte. sina bröder, och uppvaknad, skickar han AsiaVidar dit,

och går sjelf till Gylfe, att underrätta sig om Noreg. Sigurlam förklarar sin

kärlek för Hejdi. Säming, återkommen från sin fångenskap, bär fram helsningar

från Haloge till AsaOden. Beldegg ankommer. AsaOden besluter att tåga till

Noreg, och insätter AsaUller till Ofverdrott, under sin frånvaro. Aftåg. Asar-

ne emottagas i Haloges borg; men hans maka Glöd är dem gramse. Sämings

bröllopp med Naumu bestämmes. Svade ankommer. Thjasse och Hårdverk

besluta att hämnas på Dumber.

Nionde Sången: Asarne emottagas gästfritt af Kung Gevar. Blotmannen

Thorre skyr dem. Gevars sköna dotter bemärkes af Beldegg. Vildmannen Mim-

rings svärd och ring. Asarnes tåg fortsättes. De se midnattssolen; träffa sedan

Arngrim Kese och hans son Hergrim, hvilken gästbjuder dem till Bolm. Arngrim

berättar om ett okändt trolland. Hergrim och Asarne uppsöka det. Berget

Hekla utbryter och namngifves. AsaThor, som qvarblifvit hos Svade, gör ut-

vandringar. Dvergen Allvis begär hans dotter» och får afslag. AsaThor besöker

det fordna Hlessö, och öfverfalles af Vargynjor. Svarangers söner angripa honom,

och han dräper dem. Vid en elf nekar Harbard honom sin färja. Han åter-

vänder till Svade, der Mjell, Thorres syster, berättar att hennes man Dumber

fallit för Hårdverk. Svades son Baudfell intages af henne.

Tionde Sången: Asarne återtåga från Island. Hartgrepa kommer till

Bolm, och utmanar Hergrim till envige med Starkodd. Asarne, Svade, Mjell och

Thorre, m. fl. inträffa i Haloges borg, der Sämings bröllopp firas med Naumu,

Beldegg, förälskad i Kung Gevars dotter, kallar henne Nanna. Hon skyr honom,

och han trottsas af hennes fosterbror Hother. Glöd låter instänga sina döttrar

i jungfruburen. Kung Höfund samt Radbart, med sin dotter Rinda, ankomma.

Hrosstjof spår öfver henne för AsiaOden och försvinner.
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Elfte Sången: Vi fel och Veaet bortföra Haloges döttrar Eysa och Ey-

mer. Ondurdys inkommer i gästsalen. Harbard inträder med budskickning

från Thjasse, hvilken jemte Storkvid, m. fl. ämnar angripa Asarne. Öndurdys

yppar sig såsom Thjasses dotter Skade, och mor till AsaOdens söner: Säming,

Vidar, Yngve och Sigurlam. Strid i gästsalen; Harbard faller. Angriparne

besegras. Höfund dömmer; Thjasse går bort med sin skara. Lugnet återkommer;

men AsaThor, berusad, retar Thorre, som bortgår. Gästabudet slutas; Starkodd

ankommer.

Tolfte Sången: AsaOden tar fridsed af Svade Jotuns ätt. Under hem-

tåget, träffas Ogn och Hergrim, som lemna Asarne vid gränsen af Alfhem

(Bohuslän). AsaOden återfinner sin broder Alf, som berättar sina öden. Kung

Skate och Atle synas vid hans borg. AsaThor går bort. Alfs dotter Alfhild,

berättar sin dröm om Ogn. Sång af Brage. Gaute, AsaOdens son, ankommer.

Stort Disarblot, hvarvid Alfhild bortröfvas. Kung Skate misstänkes derför.

AsaOden, för att efterspana honom, tågar bort med Gaute och Diarne. Utvan-

drande Hunner träffas. Återtåg till Sigtuna.

Trettonde Sången: Medan AsaOden varit i Noreg, hafva oordningar

uppstått i Sigtuna, genom AsaUllers herrsklystnad. Hejdi låter inviga sig till

offertjensten. Hennes inbillning höjes af Asaläran. Sigurlam flyr bort. Asa-

Trej trolofvas med Syr. AsaUller vill skilja dem; men förgäfves. Vifel och

Eymer komma till AsaFrej och få hans beskydd. Ogn uppenbarar sig för Asa-

Thor, och säger att Starkodd bortfört Alfhild. AsaThor uppsöker henne medan

Starkodd är borta. AsaThor bemödar sig att inkomma i jättsalen. Han upp-

kastar en hög öfver Ogn och Hergrim. Starkodd ankommer. Hartgrepa faller.

AsaThor angriper jätten oeh öfvervinner honom, med tillhjelp af Arngrim Rjse.

Han skickar Alfhild och Grim hem till kung Alf.

Fjortonde Sången: Magterna församlade i Trudvang. Oden, Thor och

Frej dela Nordens dyrkan emellan sig. Gudinnorna, afundsjuka, börja stämpla

deremot. Frigga och Freja besluta att egga Beldeggs kärlek och AsaUllers

herrsklystnad. På Sjofns bön för Hejdi, tillägger Oden henne siareförmåga. Han

skickar Brage ned till henne. Hon betages af siareandan. AsaOden kommer

hem och finner Hejdi uti andeyra. Hon sjunger Valas sång, och åter sansad,

vänder hon hem till Gylfe.
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Femtonde Sången: Höst. AsaOden befäster Syrs och AsaFrejs gifter-

mål. AsaUller svär hämd. AsaVidar återkommer; meu utan tidningar från

Asgård. AsaOden besluter att sjelf fara dit. Yngve den unge tillika med Asa-

Frej insättes till Öfverdrott. AsaUller, förtörnad att han icke blifvit nämd

dertill, skiljer sig från Asarne. På vägen till Thjasse träffar han Dvergen All-

vis, som lofvar honom bistånd, och han kastar Gudaringen ifrån sig. Frigga

har till honom skickat Fulla, som, under namn af Groa, ger honom en troll-

dryck. Han ser underverlden, och befästes i sin hämd. Emedlertid har AsaOden

gått att taga afsked af Gylfe, som han finner på makans grafhög. Gylfes sorg

efter henne. Han upprepar den spådom, han fordom hört, om Försonarens an-

nalkande. Han dör och högsättes.

Ling. L 29












